1 Convocatoria para a contratación de dúas persoas técnicos de turismo, afectos
ao convenio para o BIC Castelo de Pambre

3 Convocatoria para a contratación dunha persoa Enxeñeiro, afecta ao convenio
para a execución de obras, servizos e creación de emprego ao abeiro do “Programa
Depuemprego”
4 Convocatoria para a contratación de dúas persoas Auxiliares de Axuda a Domicilio
programa SAF, afectas ao convenio para a execución de obras, servizos e creación
de emprego ao abeiro do “Programa Depuemprego”
5 Convocatoria para a contratación de unha persoa peón de servizos múltiples,
afecta ao convenio para a execución de obras, servizos e creación de emprego ao
abeiro do “Programa Depuemprego”
6 Convocatoria para a contratación de dúas persoas auxiliares de axuda a domicilio,
afectas á subvención para o Fomento do Emprego no Medio Rural (APROL RURAL)
7 Convocatoria para a contratación de dúas persoas peóns de servizos múltiples,
afectas á subvención para o Fomento do Emprego no Medio Rural (APROL RURAL)
8 Convocatoria para a contratación de unha persoa limpadora para edificios
municipais, afectas á subvención para o Fomento do Emprego no Medio Rural
(APROL RURAL)

ACTA CORRESPONDENTE Á SESIÓN CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO
LOCAL
ASISTENTES:
ALCALDE: PABLO JOSÉ TABOADA CAMOIRA
Tenentes de alcalde:
Ayuntamiento de Palas de Rei
Avda. de Compostela, 28, Palas de Rei. 27200 Lugo. Tfno. 982380001. Fax: 982374015
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PABLO JOSE TABOADA CAMOIRA (2 para 2)
ALCALDE
Data de Sinatura: 30/09/2016
HASH: f87e7f94cb727811e441486f03bca133

2 Convocatoria para a contratación de catro persoas peóns de Protección Civil,
afectas ao convenio para a execución de obras, servizos e creación de emprego ao
abeiro do “Programa Depuemprego”

Número: 2016-0012 Data: 30/09/2016

ORDE DO DÍA

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

IVAN PONTE MAHIA (1 para 2)
SECRETARIO-INTERVENTOR
Data de Sinatura: 30/09/2016
HASH: cda47a4c047ef2ef1509127ed2496345

Expediente núm.: 513/2016
Asunto: Convocatoria da Xunta de Goberno local
Acta da sesión: EXTRAORDINARIA
Día e hora da reunión: 30 DE SETEMBRO DE 2016, 9:00 HORAS.
Lugar de realización: DEPENDENCIAS DE ALCALDÍA
Asistentes: ALCALDE: PABLO JOSÉ TABOADA CAMOIRA, VOGAL MARÍA
AURORA VILA AGRA (CONCELLEIRA), VOGAL, JOSÉ RAMÓN GARCÍA
VÁZQUEZ (CONCELLEIRO), VOGAL; SECRETARIO-INTERVENTOR: IVAN
PONTE MAHIA,
Ausentes: VOGAL, FERNANDO ALFREDO PENSADO BARBEIRA
(CONCELLEIRO),

DONA MARÍA AURORA VILA AGRA (CONCELLEIRA), VOGAL
DON JOSÉ RAMÓN GARCÍA VÁZQUEZ (CONCELLEIRO), VOGAL

Considerando o disposto no artigo 3.2 do Real Decreto-Lei 20/2011, de 30 de
decembro de medidas urxentes en materia presupostaria e financeira para a
correción do déficit público e o establecido polo artigo 23.2 da Lei 17/2012, de 27
de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2013.
Considerando o disposto respecto do artigo antes mencionado na “circular
interpretativa dos artigos 2, 3 e 4 do RD Lei 20/2011” emitida pola Dirección Xeral
da Administración Local en data do 30 de xaneiro de 2012, así como na circular
emitida en data 16 de abril de 2012 pola Subdirección Xeral de Relacións con outras
Administracións do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.
Considerando o Convenio de Colaboración entre a Axencia Turismo de Galicia, o
Concello de Palas de Rei, e a entidade Hermanos Misioneros de los Enfermos Pobres
para a apertura e visitas públicas ao Castelo de Pambre, ao obxecto da xestión da
apertura e visitas públicas ao Castelo de Pambre, e a través do cal a Axencia
Turismo Galicia, obrígase a achegar unha axuda ou subvención para cubrir o custo
das accións obxecto do citado convenio, guías, persoal de limpeza e persoal de
mantemento.
Considerando a memoria sobre a necesidade xustificativa da convocatoria de dous
postos de traballo, dous técnicos/as de turismo un/ha a xornada completa, e un/ha
segundo/a a media xornada, emitida en data do 26 de setembro de 2016, e que
obra no expediente.

Considerando o relacionado nos parágrafos anteriores, en uso das facultades que
outorga a lexislación de réxime local e as competencias delegadas na Xunta de
Ayuntamiento de Palas de Rei
Avda. de Compostela, 28, Palas de Rei. 27200 Lugo. Tfno. 982380001. Fax: 982374015

Número: 2016-0012 Data: 30/09/2016

1 Convocatoria para a contratación de dúas persoas técnicos de turismo,
afectos ao convenio para o BIC Castelo de Pambre
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En Palas de Rei, ás 9:00 HORAS do día 30 de setembro de 2016, reúnense nas
dependencias da alcaldía da casa consistorial, baixo a presidencia de ALCALDE,
PABLO JOSÉ TABOADA CAMOIRA, co obxecto de celebrar unha sesión SESIÓN
EXTRAORDINARIA, os tenentes de alcalde membros da Xunta de Goberno local,
VOGAL, DONA MARÍA AURORA VILA AGRA (CONCELLEIRA), VOGAL, DON JOSÉ
RAMÓN
GARCÍA
VÁZQUEZ
(CONCELLEIRO),
e
en
presenza
de
SECRETARIO-INTERVENTOR, IVÁN PONTE MAHIA. Xa que asiste o quórum legal para
a súa celebración, declarouse aberta a sesión pola Presidencia e procedeuse a
examinar os asuntos incluídos na orde do día, que se desenvolveron como se
expresa a continuación:

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

SECRETARIO-INTERVENTOR: IVÁN PONTE MAHIA

Goberno Local polo Decreto da Alcaldía nº 205/2015, do 15 de xuño e polo acordo
do Pleno adoptado en sesión extraordinaria celebrada o día 1 de xullo de 2015, a
Xunta de Goberno Local por acordo unánime dos seus membros adoptou o seguinte,
ACORDO:

Considerando o disposto respecto do artigo antes mencionado na “circular
interpretativa dos artigos 2, 3 e 4 do RD Lei 20/2011” emitida pola Dirección Xeral
da Administración Local en data do 30 de xaneiro de 2012, así como na circular
emitida en data 16 de abril de 2012 pola Subdirección Xeral de Relacións con outras
Administracións do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.
Considerando o Convenio de Colaboración entre a Excma. Deputación Provincial de
Lugo e o Concello de Palas de Rei, co obxectivo de axuda e colaboración co
obxectivo común de dar cumprimento as competencias dos servizos municipais
mínimos ou obras esenciais xerando oportunidades de emprego na provincial de
Lugo, en execución de obras, servizos e creación de emprego ao abeiro do
“programa Depuemprego”
Considerando a memoria sobre a necesidade xustificativa e urxente da convocatoria
de catro postos de traballo para peón de Protección Civil a xornada completa, ao
abeiro do convenio citado no parágrafo anterior, emitida en data do 28 de setembro
de 2016, e que obra no expediente.
Considerando o relacionado nos parágrafos anteriores, en uso das facultades que
outorga a lexislación de réxime local e as competencias delegadas na Xunta de
Goberno Local polo Decreto da Alcaldía nº 205/2015, do 15 de xuño e polo acordo
do Pleno adoptado en sesión extraordinaria celebrada o día 1 de xullo de 2015, a
Xunta de Goberno Local por acordo unánime dos seus membros adoptou o seguinte,
ACORDO:
Declaración da necesidade urxente e interese público da contratación de catro
persoas, peóns de Protección Civil, a xornada competa, ao amparo do Convenio de
Colaboración asinado entre a Deputación Provincial de Lugo e o Concello de Palas
de Rei, ao abeiro do programa Depuemprego, e aprobación do proceso de selección.
Ayuntamiento de Palas de Rei
Avda. de Compostela, 28, Palas de Rei. 27200 Lugo. Tfno. 982380001. Fax: 982374015
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Considerando o disposto no artigo 3.2 do Real Decreto-Lei 20/2011, de 30 de
decembro de medidas urxentes en materia presupostaria e financeira para a
correción do déficit público e o establecido polo artigo 23.2 da Lei 17/2012, de 27
de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2013.
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2 Convocatoria para a contratación de catro persoas peóns de Protección
Civil, afectas ao convenio para a execución de obras, servizos e creación
de emprego ao abeiro do “Programa Depuemprego”

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Declaración de interese público da contratación de dous técnicos de turismo, un/ha
a xornada completa, e outro/a a media xornada, para limpeza no BIC Castelo de
Pambre, ao abeiro do Convenio de Colaboración asinado e que se cita en parágrafos
anteriores, e aprobación do proceso de selección.

3 Convocatoria para a contratación dunha persoa Enxeñeiro, afecta ao
convenio para a execución de obras, servizos e creación de emprego ao
abeiro do “Programa Depuemprego”

Considerando a memoria sobre a necesidade xustificativa e urxente da convocatoria
de un posto de traballo para enxeñeiro industrial a xornada completa, ao abeiro do
convenio citado no parágrafo anterior, emitida en data do 28 de setembro de 2016,
e que obra no expediente.
Considerando o relacionado nos parágrafos anteriores, en uso das facultades que
outorga a lexislación de réxime local e as competencias delegadas na Xunta de
Goberno Local polo Decreto da Alcaldía nº 205/2015, do 15 de xuño e polo acordo
do Pleno adoptado en sesión extraordinaria celebrada o día 1 de xullo de 2015, a
Xunta de Goberno Local por acordo unánime dos seus membros adoptou o seguinte,
ACORDO:
Declaración da necesidade urxente e interese público da contratación de unha
persoa, enxeñeiro industrial a xornada competa, ao amparo do Convenio de
Colaboración asinado entre a Deputación Provincial de Lugo e o Concello de Palas
de Rei, ao abeiro do programa Depuemprego, e aprobación do proceso de selección.
4 Convocatoria para a contratación de dúas persoas Auxiliares de Axuda a
Domicilio programa SAF, afectas ao convenio para a execución de obras,
servizos e creación de emprego ao abeiro do “Programa Depuemprego”

Considerando o disposto no artigo 3.2 do Real Decreto-Lei 20/2011, de 30 de
decembro de medidas urxentes en materia presupostaria e financeira para a
correción do déficit público e o establecido polo artigo 23.2 da Lei 17/2012, de 27
Ayuntamiento de Palas de Rei
Avda. de Compostela, 28, Palas de Rei. 27200 Lugo. Tfno. 982380001. Fax: 982374015
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Considerando o Convenio de Colaboración entre a Excma. Deputación Provincial de
Lugo e o Concello de Palas de Rei, co obxectivo de axuda e colaboración co
obxectivo común de dar cumprimento as competencias dos servizos municipais
mínimos ou obras esenciais xerando oportunidades de emprego na provincial de
Lugo, en execución de obras, servizos e creación de emprego ao abeiro do
“programa Depuemprego”
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Considerando o disposto respecto do artigo antes mencionado na “circular
interpretativa dos artigos 2, 3 e 4 do RD Lei 20/2011” emitida pola Dirección Xeral
da Administración Local en data do 30 de xaneiro de 2012, así como na circular
emitida en data 16 de abril de 2012 pola Subdirección Xeral de Relacións con outras
Administracións do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Considerando o disposto no artigo 3.2 do Real Decreto-Lei 20/2011, de 30 de
decembro de medidas urxentes en materia presupostaria e financeira para a
correción do déficit público e o establecido polo artigo 23.2 da Lei 17/2012, de 27
de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2013.

de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2013.

Considerando o relacionado nos parágrafos anteriores, en uso das facultades que
outorga a lexislación de réxime local e as competencias delegadas na Xunta de
Goberno Local polo Decreto da Alcaldía nº 205/2015, do 15 de xuño e polo acordo
do Pleno adoptado en sesión extraordinaria celebrada o día 1 de xullo de 2015, a
Xunta de Goberno Local por acordo unánime dos seus membros adoptou o seguinte,
ACORDO:
Declaración da necesidade urxente e interese público da contratación de dúas
persoas, auxiliares de axuda a domicilio programa SAF a xornada competa, ao
amparo do Convenio de Colaboración asinado entre a Deputación Provincial de Lugo
e o Concello de Palas de Rei, ao abeiro do programa Depuemprego, e aprobación do
proceso de selección.
5 Convocatoria para a contratación de unha persoa peón de servizos
múltiples, afecta ao convenio para a execución de obras, servizos e
creación de emprego ao abeiro do “Programa Depuemprego”

Considerando o disposto no artigo 3.2 do Real Decreto-Lei 20/2011, de 30 de
decembro de medidas urxentes en materia presupostaria e financeira para a
correción do déficit público e o establecido polo artigo 23.2 da Lei 17/2012, de 27
de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2013.
Considerando o disposto respecto do artigo antes mencionado na “circular
interpretativa dos artigos 2, 3 e 4 do RD Lei 20/2011” emitida pola Dirección Xeral
da Administración Local en data do 30 de xaneiro de 2012, así como na circular
emitida en data 16 de abril de 2012 pola Subdirección Xeral de Relacións con outras
Administracións do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.

Ayuntamiento de Palas de Rei
Avda. de Compostela, 28, Palas de Rei. 27200 Lugo. Tfno. 982380001. Fax: 982374015

Número: 2016-0012 Data: 30/09/2016

Considerando a memoria sobre a necesidade xustificativa e urxente da convocatoria
de dous postos de traballo para axuda a domicilio programa SAF a xornada
completa, ao abeiro do convenio citado no parágrafo anterior, emitida en data do
28 de setembro de 2016, e que obra no expediente.
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Considerando o Convenio de Colaboración entre a Excma. Deputación Provincial de
Lugo e o Concello de Palas de Rei, co obxectivo de axuda e colaboración co
obxectivo común de dar cumprimento as competencias dos servizos municipais
mínimos ou obras esenciais xerando oportunidades de emprego na provincial de
Lugo, en execución de obras, servizos e creación de emprego ao abeiro do
“programa Depuemprego”

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Considerando o disposto respecto do artigo antes mencionado na “circular
interpretativa dos artigos 2, 3 e 4 do RD Lei 20/2011” emitida pola Dirección Xeral
da Administración Local en data do 30 de xaneiro de 2012, así como na circular
emitida en data 16 de abril de 2012 pola Subdirección Xeral de Relacións con outras
Administracións do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.

Declaración da necesidade urxente e interese público da contratación de unha
persoa, peón de servizos múltiples a xornada competa, ao amparo do Convenio de
Colaboración asinado entre a Deputación Provincial de Lugo e o Concello de Palas
de Rei, ao abeiro do programa Depuemprego, e aprobación do proceso de selección.

6 Convocatoria para a contratación de dúas persoas auxiliares de axuda a
domicilio, afectas á subvención para o Fomento do Emprego no Medio
Rural (APROL RURAL)

Considerando o disposto no artigo 3.2 do Real Decreto-Lei 20/2011, de 30 de
decembro de medidas urxentes en materia presupostaria e financeira para a
correción do déficit público e o establecido polo artigo 23.2 da Lei 17/2012, de 27
de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2013.

Considerando o disposto respecto do artigo antes mencionado na “circular
interpretativa dos artigos 2, 3 e 4 do RD Lei 20/2011” emitida pola Dirección Xeral
da Administración Local en data do 30 de xaneiro de 2012, así como na circular
emitida en data 16 de abril de 2012 pola Subdirección Xeral de Relacións con outras
Administracións do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.
Considerando a Orde do 14 de xullo de 2016 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 2016.
Considerando o expediente TR351G 2016/47-2, procedemento TR351G, a través do
cal o Servizo de Emprego e Economía Social, Consellería de Economía, Emprego e
Ayuntamiento de Palas de Rei
Avda. de Compostela, 28, Palas de Rei. 27200 Lugo. Tfno. 982380001. Fax: 982374015

Número: 2016-0012 Data: 30/09/2016

Considerando o relacionado nos parágrafos anteriores, en uso das facultades que
outorga a lexislación de réxime local e as competencias delegadas na Xunta de
Goberno Local polo Decreto da Alcaldía nº 205/2015, do 15 de xuño e polo acordo
do Pleno adoptado en sesión extraordinaria celebrada o día 1 de xullo de 2015, a
Xunta de Goberno Local por acordo unánime dos seus membros adoptou o seguinte,
ACORDO:
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Considerando a memoria sobre a necesidade xustificativa e urxente da convocatoria
de un posto de traballo para peón de servizos múltiples a xornada completa, ao
abeiro do convenio citado no parágrafo anterior, emitida en data do 28 de setembro
de 2016, e que obra no expediente.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Considerando o Convenio de Colaboración entre a Excma. Deputación Provincial de
Lugo e o Concello de Palas de Rei, co obxectivo de axuda e colaboración co
obxectivo común de dar cumprimento as competencias dos servizos municipais
mínimos ou obras esenciais xerando oportunidades de emprego na provincial de
Lugo, en execución de obras, servizos e creación de emprego ao abeiro do
“programa Depuemprego”

Industria da Xunta de Galicia, resolve outorgar unha axuda ou subvención a este
Concello para a contratación de traballadores/as desempregados /as ao amparo da
Orde do 14 de xullo de 2016, “Aprol Rural”.

7 Convocatoria para a contratación de dúas persoas peóns de servizos
múltiples, afectas á subvención para o Fomento do Emprego no Medio
Rural (APROL RURAL)

Considerando o disposto no artigo 3.2 do Real Decreto-Lei 20/2011, de 30 de
decembro de medidas urxentes en materia presupostaria e financeira para a
correción do déficit público e o establecido polo artigo 23.2 da Lei 17/2012, de 27
de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2013.
Considerando o disposto respecto do artigo antes mencionado na “circular
interpretativa dos artigos 2, 3 e 4 do RD Lei 20/2011” emitida pola Dirección Xeral
da Administración Local en data do 30 de xaneiro de 2012, así como na circular
emitida en data 16 de abril de 2012 pola Subdirección Xeral de Relacións con outras
Administracións do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.
Considerando a Orde do 14 de xullo de 2016 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 2016.
Considerando o expediente TR351G 2016/47-2, procedemento TR351G, a través do
cal o Servizo de Emprego e Economía Social, Consellería de Economía, Emprego e
Industria da Xunta de Galicia, resolve outorgar unha axuda ou subvención a este
Concello para a contratación de traballadores/as desempregados /as ao amparo da
Orde do 14 de xullo de 2016, “Aprol Rural”.
Considerando a memoria sobre a necesidade xustificativa e urxente da convocatoria
Ayuntamiento de Palas de Rei
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Declaración da necesidade urxente e interese público da contratación de dúas
persoas, para o servizo de axuda a domicilio a xornada completa, ao abeiro da Orde
do 14 de xullo de 2016, axudas e subvencións para o Fomento do emprego no
Medio Rural (APROL RURAL), e aprobación do proceso de selección.
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Considerando o relacionado nos parágrafos anteriores, en uso das facultades que
outorga a lexislación de réxime local e as competencias delegadas na Xunta de
Goberno Local polo Decreto da Alcaldía nº 205/2015, do 15 de xuño e polo acordo
do Pleno adoptado en sesión extraordinaria celebrada o día 1 de xullo de 2015, a
Xunta de Goberno Local por acordo unánime dos seus membros adoptou o seguinte,
ACORDO:

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Considerando a memoria sobre a necesidade xustificativa e urxente da convocatoria
de dous postos de traballo para o servizo de axuda a domicilio a xornada completa,
ao abeiro da Orde do 14 de xullo de 2016, axudas e subvencións para o Fomento do
emprego no Medio Rural (APROL RURAL), emitida en data do 28 de setembro de
2016, e que obra no expediente.

de dous postos de traballo de peón de servizos múltiples a xornada completa, ao
abeiro da Orde do 14 de xullo de 2016, axudas e subvencións para o Fomento do
Emprego no Medio Rural (APROL RURAL), emitida en data do 28 de setembro de
2016, e que obra no expediente.

Considerando o disposto no artigo 3.2 do Real Decreto-Lei 20/2011, de 30 de
decembro de medidas urxentes en materia presupostaria e financeira para a
correción do déficit público e o establecido polo artigo 23.2 da Lei 17/2012, de 27
de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2013.
Considerando o disposto respecto do artigo antes mencionado na “circular
interpretativa dos artigos 2, 3 e 4 do RD Lei 20/2011” emitida pola Dirección Xeral
da Administración Local en data do 30 de xaneiro de 2012, así como na circular
emitida en data 16 de abril de 2012 pola Subdirección Xeral de Relacións con outras
Administracións do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.
Considerando a Orde do 14 de xullo de 2016 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 2016.
Considerando o expediente TR351G 2016/47-2, procedemento TR351G, a través do
cal o Servizo de Emprego e Economía Social, Consellería de Economía, Emprego e
Industria da Xunta de Galicia, resolve outorgar unha axuda ou subvención a este
Concello para a contratación de traballadores/as desempregados /as ao amparo da
Orde do 14 de xullo de 2016, “Aprol Rural”.
Considerando a memoria sobre a necesidade xustificativa e urxente da convocatoria
de un posto de traballo de peón de limpeza para edificios municipais a xornada
completa, ao abeiro da Orde do 14 de xullo de 2016, axudas e subvencións para o
Fomento do Emprego no Medio Rural 8APROL RURAL), emitida en data do 28 de
setembro de 2016, e que obra no expediente.

Ayuntamiento de Palas de Rei
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Declaración da necesidade urxente e interese público da contratación de dúas
persoas, peón de servizos múltiples a xornada completa, ao abeiro da Orde do 14
de xullo de 2016, axudas e subvencións para o Fomento do emprego no Medio Rural
(APROL RURAL), e aprobación do proceso de selección.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Considerando o relacionado nos parágrafos anteriores, en uso das facultades que
outorga a lexislación de réxime local e as competencias delegadas na Xunta de
Goberno Local polo Decreto da Alcaldía nº 205/2015, do 15 de xuño e polo acordo
do Pleno adoptado en sesión extraordinaria celebrada o día 1 de xullo de 2015, a
Xunta de Goberno Local por acordo unánime dos seus membros adoptou o seguinte,
ACORDO:

Considerando o relacionado nos parágrafos anteriores, en uso das facultades que
outorga a lexislación de réxime local e as competencias delegadas na Xunta de
Goberno Local polo Decreto da Alcaldía nº 205/2015, do 15 de xuño e polo acordo
do Pleno adoptado en sesión extraordinaria celebrada o día 1 de xullo de 2015, a
Xunta de Goberno Local por acordo unánime dos seus membros adoptou o seguinte,
ACORDO:

SECRETARIO-INTERVENTOR,
IVÁN PONTE MAHIA

ALCALDE,
PABLO JOSÉ TABOADA CAMOIRA
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V. e pr.
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Posto que non hai máis asuntos que tratar e se cumpre o obxecto do acto, PABLO
JOSÉ TABOADA CAMOIRA, ALCALDE, levanta a sesión ás NOVE HORAS E VINTE
MINUTOS, do que, como SECRETARIO-INTERVENTOR, dou fe.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Declaración da necesidade urxente e interese público da contratación de unha
persoa, peón de limpeza para edificios municipais a xornada completa, ao abeiro da
Orde do 14 de xullo de 2016, axudas e subvencións para o Fomento do emprego no
Medio Rural APROL RURAL, e aprobación do proceso de selección.

