Secundino Fernández Fernández (1 para 3)
Alcalde
Data de Sinatura: 25/06/2020
HASH: ed4d87e1437370199c413ac66d3568d3

Expediente núm.: 42/2020
Procedemento: Selección de Persoal Laboral Temporal.
Asunto: Selección de 4 traballadores/as desempregados/as como persoal laboral
temporal para a realización da obra ou servizo denominada “Servizo Municipal para
tarefas de biomasa e outras de valorización forestal”, ao abeiro das Subvencións para o
fomento do emprego no medio rural (APROL RURAL) TR351G.

RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA
Advertido erro material na Cláusula Quinta dos Criterios de Valoración de
Aspirantes, procédese a súa corrección, ao abeiro do disposto no artigo 19.2 da Lei
39/2015, do 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común das Administracións

O erro detectado é o seguinte: consta na Cláusula Quinta que se require achegar
Administración esixir dito Certificado, xa que, debido ás circunstancias excepcionais
ocasionadas polo COVID-19, as Oficinas de Emprego permanecer pechadas ó público,
e a única opción para optelo é a través de medios telemáticos, dos que non todo o
mundo dispón.

-

Copia do Documento Nacional de Identidade, ou pasaporte.

-

Informe de vida laboral / Informe negativo de afiliación.

-

Certificado de non percibir prestacións.

-

Informe actualizado facilitado pola Oficina de Emprego no que conste a súa
condición de persoa inscrita como demandante de emprego non ocupada
dispoñible para o emprego, e a duración da mesma.

-

-Copia compulsada dos documentos que acrediten os méritos alegados conforme
á base sétima.”

Debe dicir: “A documentación que se deberá achegar en todo caso será a seguinte:

Concello de Viana do Bolo
Rúa Constitución, 14, Viana do Bolo. 32550 (Ourense). Tfno. 988340120. Fax:

Cod. Validación: 9KNSHP5ALYA6XPCYSXRTHSGFG | Corrección: https://vianadobolo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 1 a 2

En base ó exposto, procédese a súa corrección:
Donde di: “A documentación que se deberá achegar en todo caso será a seguinte:

Selo de Órgano Concello de Viana do Bolo (3 para 3)
Concello de Viana do Bolo
Data de Sinatura: 25/06/2020
HASH: 21788ae9bff47dc01f787c72af6169ee

DECRETO

Clara Ortega Fernández (2 para 3)
Secretaría-Intervención
Data de Sinatura: 25/06/2020
HASH: 3336548f695dac1771c697daee33c9b4

“Certificado de non percibir prestacións”, cando non era a intención desta

Número: 2020-0393 Data: 25/06/2020

Públicas.

-

Copia do Documento Nacional de Identidade, ou pasaporte.

-

Informe de vida laboral / Informe negativo de afiliación.

-

Informe actualizado facilitado pola Oficina de Emprego no que conste a súa
condición de persoa inscrita como demandante de emprego non ocupada
dispoñible para o emprego, e a duración da mesma.
-Copia compulsada dos documentos que acrediten os méritos alegados conforme

Concello de Viana do Bolo
Rúa Constitución, 14, Viana do Bolo. 32550 (Ourense). Tfno. 988340120. Fax:
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Viana do Bolo, a 25 de xuño de 2020.
O Alcalde. Secundino Fernández Fernández.
Perante min, a Secretaria. Clara Ortega Fernández.
Asinado dixitalmente á marxe.

Número: 2020-0393 Data: 25/06/2020

á base sétima.”

DECRETO

-

