
 
Concello de Oza-Cesuras

DECRETO DO ALCALDE

ANTECEDENTES:
O Concello de Oza-Cesuras está a realizar o proceso de selección para a contratación laboral  
urxente dunha praza de peón a xornada completa que non foi cuberta na convocatoria do 4 de  
outubro de 2018 para continuar a execucion da actuación “Implantación de pluviais nos lugares 
de Santa Cruz e Vilar de Costoia. Parroquias de Mondoi e Porzomillos”, incluída no Fondo de 
Compensación Ambiental para o ano de 2018 ata o 12 de novembro de 2018 (incluído).

CONSIDERACIÓNS:
No apartado 5 das Bases que han de rexer para a dita provisión establécese que rematado o 
prazo  de  presentación  de  instancias  dictarase  resolución  declarando  aprobada  a  listaxe  de 
admitidos  e  excluídos,  resolución  se  publicará  no taboleiro  de anuncios  do concello,  e que 
tamén poderá publicarse na páxina web do concello sen carácter preceptivo, e que deberá conter 
a composición nominal do órgano ou tribunal seleccionador, integrado por seis persoas, tanto 
titulares como suplentes que se encargará de levar a cabo o proceso selectivo e o lugar, data e  
hora de comezo dos exercicios e, de ser o caso, a orde de actuación dos aspirantes.

Considerando o disposto no artigo 21.1 g) da lei 7/1985 de 2 de abril.

Por todo isto, esta Alcaldía RESOLVE:
 
1. Aprobar a seguinte listaxe de admitidos e excluídos no proceso o proceso de selección para a 

contratación  laboral  temporal  a xornada completa dunha praza de peón para continuar a  
execucion  da actuación  “Implantación  de pluviais  nos  lugares  de  Santa  Cruz  e  Vilar  de 
Costoia.  Parroquias  de  Mondoi  e  Porzomillos”,  incluída  no  Fondo  de  Compensación 
Ambiental para o ano de 2018”:

a) Listaxe de admitidos no proceso de selección para a contratación laboral das persoas que 
cubrirán o cadro de persoal composto por dous oficiais:

APELIDOS   E NOME                                                                        DNI
BOADO VARELA, ANTONIO 76354102J
SÁNCHEZ IGLESIAS, DIEGO 47357345T

b) Listaxe de excluídos: ningún

2. Establecer a composición do tribunal:

Presidente: María Belén García Otero, funcionaria do Concello de Oza-Cesuras
Secretario: José C. Sánchez Presedo, Secretario-interventor do Concello de Oza-Cesuras
4 Vogais: 

- José Manuel Pita Sánchez, persoal laboral do Concello de Oza-Cesuras.
- José Manuel López Fraga, persoal laboral do Concello de Oza-Cesuras.
- Pablo Vidal Ferreño, funcionario do Concello de Oza-Cesuras
- Beatriz Ermitas Seoane Pérez, persoal laboral do Concello de Oza-Cesuras.

3. O tribunal seleccionador deberá constituirse o martes 23 de outubro de 2018 ás 9:30 horas na 
Casa do Concello ao obxecto de levar a cabo a valoración da experiencia laboral. 
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4. Convocar aos aspirantes admitidos no proceso, para que comparezan na Casa do Concello de 
Oza-Cesuras, sita en Lois, 33 – Oza ás 10:00 horas dese mesmo día (23 de outubro de 2018) 
para a celebración dunha proba oral ou entrevista persoal sobre coñecemento do municipio e 
cuestións relacionadas coas tarefas a desenvolver. Puntuarase ata un máximo de 3,00 puntos e á 
mesma deberán acudir provistas do DNI.  O  tribunal seleccionador realiza o chamamento de 
conformidade co establecido na Resolución de 18 de abril de 2018, da Secretaría de Estado de  
Función Pública, pola que se publica o resultado do sorteo a que se refire o Regulamento Xeral 
de  Ingreso  de  Personal  ao  Servizo  da  Administración  do  Estado  iniciándose  por  aqueles 
aspirantes dos que o primeiro apelido comeza por “ñ”, atendendo a estos efectos á ordenación 
alfabética resultante do listado de aspirantes admitidos.

Oza-Cesuras, na data de sinatura electrónica

Dou fe,
O ALCALDE, O SECRETARIO,

Asdo.- J. Pablo González Cacheiro Asdo.- José C. Sánchez Presedo
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