CONCELLO DE AGOLADA
DECRETO DA ALCALDÍA

D/ LUIS CALVO MIGUÉLEZ, con DNI 76.817.323-Z, ALCALDE
PRESIDENTE do CONCELLO de AGOLADA (NIF:P3602000F).

En relación ás BASES QUE REXERÁN A CONVOCATORIA PARA A
CONTRATACIÓN DE 3 BAÑISTAS-SOCORRISTAS, COMO PERSOAL
LABORAL TEMPORAL, CON CARGO Á AXUDA OUTORGADA POLA
CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE, AO ABEIRO DA TR351A
ORDE do 12 de abril de 2021 pola que se establecen as bases que regulan as
axudas e subvencións para o fomento do emprego e mellora da
empregabilidade no ámbito de colaboración coas entidades locais, e se
procede á súa convocatoria para o exercicio do ano 2021 (código de
procedemento TR351A).

20/04/2021. ORDE do 12 de abril de 2021 pola que se establecen as bases
que regulan asaxudas e subvencións para o fomento do emprego e mellora da
empregabilidade no ámbito de colaboración coas entidades locais, e se
procede á súa convocatoria para o exercicio do ano 2021 (código de
procedemento TR351A).

DECRETO

DAVID CRIADO TABOADA (2 para 2)
SECRETARIO-INTEVERVENTOR
Data de Sinatura: 19/07/2021
HASH: 00877245bd3115e05a74a17ef15f1457

ANTECEDENTES

Número: 2021-0265 Data: 19/07/2021

EXPÓN:

19/05/2021. “Memoria xustificativa da necesidade de actuacións para os que se
solicita subvención, según Anexo da convocatoria”.
19/05/2021
“Decreto da Alcaldía para aprobación de Solicitude unha
subvención ao abeiro da ORDE do 12 de abril de 2021 pola que se establecen
as bases que regulan asaxudas e subvencións para o fomento do emprego e
mellora da empregabilidade no ámbito de colaboración coas entidades locais, e
se procede á súa convocatoria para o exercicio do ano 2021 (código de
procedemento TR351A) para as actuacións de “Servizos de socorrismo e
formación acuática ”, por un importe de 15.300,00 €, para a contratación de 3
socorristas 3 meses a xornada completa.
25/06/2021 aprobación de resolución de concesión da subvención ao abeiro da
ORDE do 12 de abril de 2021 pola que se establecen as bases que regulan
asaxudas e subvencións para o fomento do emprego e mellora da
empregabilidade no ámbito de colaboración coas entidades locais, e se
procede á súa convocatoria para o exercicio do ano 2021 (código de
procedemento TR351A).
3 SOCORRISTAS
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Luis Calvo Miguelez (1 para 2)
Alcalde
Data de Sinatura: 19/07/2021
HASH: ed4425a3607f89e29a55a5a415b81336

Expediente: 211/2021

CONCELLO DE AGOLADA
Grupo de cotización 6 Tipo de contrato Temporal (Interese Social)
Meses 2
Xornada 100% Ocupación D
Importe da axuda 10.200,0 €
02/07/2021 Remisón de oferta de emprego ao SPEG Oficina de Lalín, para o trámite
de convocatoria e preselección de candidatos para cubrir os 3 postos de bañista
socorristas.
08/07/2021 Recepción da listaxe de candidatos sondeados polo SPEG Oficina de
Lalín preseleccionados e convocados para optar aos postos ofertados.
Logo de ver a documentación obrante no expediente 211/2021.

Logo de ver a recepción da listaxe de candidatos sondeados polo SPEG Oficina de
Lalín preseleccionados e convocados para optar aos postos ofertados con rexistro de
entrada no Concello de Agolada nº 1363.

1.- Tendo en conta os trámites necesarios para o bo fin da contratación e que o
cumprimento dos mesmos, e polo que se determina a aprobación da lista de
candidatos a participar na selección de 1 bañista-socorrista con cargo e según
o establecido na resolución da Consellería de Emprego e Igualdade,
candidatos remitidos dende o servizo público de emprego oficina de Lalín.

DECRETO

RESOLVO:

Número: 2021-0265 Data: 19/07/2021

Logo de ver a autorización realizada pola xefa territorial da Consellería de Emprego e
Igualdade con rexistro de entrada no Concello de Agolada nº 1353.

OFERTA 12-2021-5837
2.- Convocar e proceder á constitución do tribunal de selección establecido nas
bases, Apartado Sexto, para a valoración dos candidatos para o vindeiro día
martes 20 de xullo de 2021, ás 11 horas no edificio consistorial do Concello de
Agolada.
3.- Convocar a todos os/as aspirantes relacionados na sondaxe e convocados polo
SPEG, a persoarse o vindeiro día 20 de xullo de 2021, ás 10:30 horas no edificio
consistorial do Concello de Agolada a fin de comezar a efectuar as baremacións de
méritos e comprobacións de datos para a selección, para posteriormente e de seguido
efectuar a proba teórica establecida nas bases da convocatoria.
CORTES SUAREZ JORGE SEBASTIAN

O que manda e asina, o Señor Alcalde-Presidente, Don Luis Calvo
Miguélez, do que eu, como secretario-interventor, dou fé.
En Agolada, na data da sinatura electrónica.
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Don Luis Calvo Miguélez
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O Alcalde-Presidente

DECRETO

CONCELLO DE AGOLADA
O Secretario-Interventor

Don David Criado Taboada

