RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
ANTECEDENTES
Resultando que en data 05/02/2018 a Mancomunidade de Concellos do Val Miñor
solicitou unha subvención ao abeiro da Orde do 12 de decembro de 2017, pola que se
establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do
emprego e mellora de empregabilidade no ámbito de colaboración coas entidades
locais e se procede a súa convocatoria para o exercicio do ano 2018, (DOG nº 8 do 8
de xaneiro de 2018), para o servizo “LIFEGUARD: SERVIZO DE SALVAMENTO E
SOCORRISMO NAS PRAIAS DA MANCOMUNIDADE”. No mesmo acto se solicitou a
contratación anticipada dos traballadores segundo o disposto na citada Orde.
Resultando que en 12/02/2018 a Xefatura Territorial de Vigo- Servizo de Emprego e
Economía Social autoriza a contratación anticipada no expediente de solicitude da
Mancomunidade de Concellos do Val Miñor de concesión da subvención para a obra o
servizo <<Lifegard: Servizo de salvamento e socorrismo nas praias da
mancomunidade>>.
Resultando que en data 11/04/2018 por Resolución da Presidencia aprobáronse as
bases que rexe a contratación de 34 socorristas mediante contrato laboral temporal
por obra o servizo de interese social durante o prazo de dous meses.
Vista a Resolución da Presidencia do 30 de maio de 2018, na que se aproba a lista
definitiva de admitidos, fíxase a data de exame e se designa o Tribunal de Selección.
Tendo en conta que o vocal representante do Concello de Gondomar non pode asistir
o día convocado, polo que cómpre o nomeamento dun substituto.
En virtude do exposto esta Presidencia, RESOLVE:
Primeiro. Modificar a composición do Tribunal de Selección, que queda composto do
seguinte xeito:





Presidenta: Ana Llorca Maneiro, tesoureira da Mancomunidade de Concellos do
Val Miñor.
Vocais:
o José Manuel Vázquez Varela, xefe da Policía Local de Nigrán.
o José Manuel González Denís, policía local de Baiona.
o Javier Fernández López, técnico de deportes do Concello de Baiona.
Secretario: Jose Manuel Pousa Rodríguez, funcionario do Concello de Baiona.

Quinto. Publicar a presente Resolución no taboleiro de anuncios da sede da
Mancomunidade do Val Miñor, sita na rúa Ventura Misa, nº 19, Baiona e na páxina
web do Concello de Baiona (www.baiona.org).
Baiona, 1 de xuño de 2018.

