ANUNCIO
APROL – APROL - ACEPTACIÓN DA PROPOSTA DE SELECCIÓN INICIAL DUN
ENXEÑEIRO FORESTAL AO ABEIRO DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA NO MARCO
ORDE DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA DO 20 DE
DECEMBRO DE 2019 POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES QUE REGULAN AS
AXUDAS E SUBVENCIÓNS PARA O FOMENTO DO EMPREGO NO MEDIO RURAL
(APROL RURAL) PARA O EXERCICIO DO ANO 2020.
DATA DE PUBLICACIÓN NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS DO CONCELLO: 30 DE
XUÑO DE 2020.
A Alcaldía ditou en data 30 de xuño de 2020, o decreto que a continuación se
transcribe:
“DECRETO DA ALCALDÍA
ASUNTO: APROL - ACEPTACIÓN DA PROPOSTA DE SELECCIÓN INICIAL DUN ENXEÑEIRO
FORESTAL AO ABEIRO DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA NO MARCO ORDE DA CONSELLERÍA
DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA DO 20 DE DECEMBRO DE 2019 POLA QUE SE
ESTABLECEN AS BASES QUE REGULAN AS AXUDAS E SUBVENCIÓNS PARA O FOMENTO DO
EMPREGO NO MEDIO RURAL (APROL RURAL) PARA O EXERCICIO DO ANO 2020.
EXPEDIENTE: 2020/E001/000006
Vista a acta e a proposta do Tribunal Cualificador do proceso de selección, mediante
concurso, dun enxeñeiro forestal ao abeiro da subvención concedida no marco da Orde da
Consellería de Economía, Emprego e Industria do 20 de decembro de 2019 pola que se
establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego no
medio rural (Aprol rural) para o exercicio do ano 2020.
Considerando que a proposta de contratación que fai o tribunal do enxeñeiro forestal que
seguidamente se indica, a cal basease na puntuación final obtida polos aspirantes, sendo
o proposto o primeiro/a aspirante da listaxe ordenada por puntuacións finais, isto é:
NÚM. APELIDOS E NOME
1

PUNTUACIÓN

CANOSA BLANCO, DOMINGO DANIEL

2,50

CVD: MC77ijeZcDFFWLOWrapV
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Visto que así mesmo o tribunal ten elevado a correspondente listaxe por orde decrecente
de puntuación totais/finais do/s aspirante/s que non acadaron a maior puntuación final e
que non teñen dereito a formalización do contrato de traballo, aos efectos da creación
dunha bolsa de emprego.
Visto, pois, o disposto na base 8ª da convocatoria, en uso das competencias que me
atribúe o art. 21 da lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local,
ACORDO:
Primeiro: Aceptar a proposta de contratación realizada polo tribunal cualificador.
Segundo: Requirir ao aspirante proposto, D. Domingo Daniel Canosa Blanco, para que
dentro do prazo máximo de 3 días hábiles, a contar desde o día seguinte á publicación
do presente, proceda a presentar a documentación a que fai referencia a base 8ª da
convocatoria.
Terceiro: Aos efectos do previsto na Base 8ª da convocatoria,

acéptase e queda establecida

a seguinte bolsa de traballo:
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NÚM. APELIDOS E NOME

PUNTUACIÓN

1

QUINTÁNS PRIETO, PAULA

1º

2

PÉREZ GONZÁLEZ, JORGE

2º

Cuarto: Facer público o presente decreto mediante a súa inserción no taboleiro de
anuncios do Concello e a efectos meramente informativos na sede electrónica do
Concello de Camariñas”.

CVD: MC77ijeZcDFFWLOWrapV
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Camariñas, asinado dixitalmente na data que figura a marxe pola alcaldesa Dª
Sandra Insua Rial.
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