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 7 de xaneiro de 2022 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 2022 (código de procedemento
TR351A).

01/02/2022. ORDE do 7 de xaneiro de 2022 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 2022 (código de procedemento
TR351A).

DECRETO

DAVID CRIADO TABOADA (2 para 2)
SECRETARIO-INTEVERVENTOR
Data de Sinatura: 16/06/2022
HASH: 85497f685ee85f9e58209b35e68519b7

ANTECEDENTES

Número: 2022-0186 Data: 16/06/2022

EXPÓN:

23/02/2022. “Memoria xustificativa da necesidade de actuacións, - Socorrismo
e Formación Acuática- para os que se solicita subvención”.
23/02/2022
“Decreto da Alcaldía para aprobación de Solicitude unha
subvención ao abeiro da ORDE do 7 de xaneiro de 2022 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 2022
(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.
26/05/2022 aprobación de resolución de concesión da subvención ao abeiro da
ORDE do 7 de xaneiro de 2022 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 2022 (código de procedemento
TR351A).
3 SOCORRISTAS
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Luis Calvo Miguelez (1 para 2)
Alcalde
Data de Sinatura: 16/06/2022
HASH: 16c0c2ab95a33477b3491195e7b922e7

Expediente: 45/2022

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 €
09/06/2022 Remisión 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.
13/06/2022 Recepción da listaxe de candidatos sondeados polo SPEG Oficina
de Lalín preseleccionados e convocados para optar aos postos ofertados.

AYUDE PALLAS CORA
CAMBEIRO CARDELLE ALEJANDRO
LOIS LOPEZ UXIA
MACEIRA CABALEIRO MANUEL
MENDEZ SANCHEZ INES
PEREIRO TABOADA LORENA
PEREZ FERNÁNDEZ NUNO
RODRIGUEZ VAZQUEZ TAMARA

SEGUNDO.- Proceder áo nomeamento para a constitución do tribunal de
selección establecido nas bases, Apartado Sexto, para a valoración dos
candidatos para o vindeiro día xoves 23 de xuño de 2022, ás 11:30 horas no
edificio consistorial do Concello de Agolada.
Nomear para os procesos de selección dos postos de 3 bañistas
socorristas a xornada completa durante 2 meses ao Tribunal que se designa a
continuación e notificarlle o nomeamento.
O tribunal cualificador estará constituído por:
Presidente:
Titular: Diego García Pérez, funcionario de carreira, auxiliar administrativo do
Concello de Agolada).
Presidente suplente: Calquera dos citados a continuación salvo o secretario.
Vogais:
1er vogal: David Criado Taboada (funcionario de Administración Local con
habilitación de carácter nacional, Secretario-Interventor do Concello de
Agolada).

DECRETO

OFERTA 12-2022-6795
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PRIMEIRO.- Tendo en conta os trámites necesarios para o bo fin da
contratación e o cumprimento dos mesmos, é polo que se determina a
aprobación da lista de candidatos a participar na selección de 3 bañistassocorristas 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.

Número: 2022-0186 Data: 16/06/2022

RESOLVO:

CONCELLO DE AGOLADA
2º vogal: Alejandro Maseda Mallo (funcionario de Administración Local con
habilitación de carácter nacional, Secretario-Interventor do concello de A
Fonsagrada).
3º vogal: Dona Nadia Díaz Vázquez, funcionaria de Administración Local con
habilitación de carácter nacional, Secretaria-Interventora da Agrupación de
Concellos Taboada-Guntín
Secretario: Dona Lorena García Osorio, funcionaria de carreira, auxiliar
administrativo do Concello de Taboada

CUARTO: Convocar ao tribunal e aós/ás aspirantes admitidos o próximo día
xoves 23 de xuño de 2022 na casa Consistorial do Concello de Agolada para
as fases de concurso e de oposición, de cada unha das prazas convocadas,
atendendo aos seguintes horarios: Bañistas- Socorristas a xornada completa
durante 2 meses .
Constitución do tribunal: 11:30 horas
Valoración de méritos: 11:45 horas
Fase de oposición: 12:00 horas
Así o acorda o señor alcalde, D. Luís Calvo Miguélez, en Agolada, do que
D.David Criado Taboada, como secretario-interventor dou fe.
Agolada, a data de sinatura dixital de 2022
O ALCALDE.Asdo. Luis Calvo Miguélez.
O SECRETARIO
Asdo: David Criado Taboada
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TERCEIRO.- Convocar a todos os/as aspirantes relacionados na sondaxe e
convocados polo SPEG, OFERTA 12-2022-6795 a persoarse o vindeiro día 23
de xuño de 2022, ás 12:00 horas no edificio consistorial do Concello de
Agolada a fin de comezar coa fase de concurso, efectuar as baremacións de
méritos e comprobacións de datos para a selección, para posteriormente e de
seguido efectuar a/s proba/s da fase de oposición establecida/s nas bases da
convocatoria.
AYUDE PALLAS CORA
CAMBEIRO CARDELLE ALEJANDRO
LOIS LOPEZ UXIA
MACEIRA CABALEIRO MANUEL
MENDEZ SANCHEZ INES
PEREIRO TABOADA LORENA
PEREZ FERNÁNDEZ NUNO
RODRIGUEZ VAZQUEZ TAMARA

DECRETO

Secretario suplente: Calquera dos citados anteriormente salvo o presidente.

