
 
Concello de Castroverde

EXPTE. 157/2019.   

DECRETO DO 1 DE AGOSTO  DE  2019

Vista  a  puntuación  total  dos  procesos  selectivos  para  a  contratación  de  seis 
operarios  de  servizos  diversos  e  dous  peón -  condutor,  ao  abeiro  do  Programa 
Fomento do emprego, do Plan Provincial de Cooperación cos Concellos 2019, así 
como a proposta do persoal a contratar feita polo Tribunal de selección.

De acordo coas Bases da convocatoria polo presente RESOLVO:

. PEÓN - CONDUTOR:

Primeiro.-  Asinar  contrato  laboral   temporal,  a  xornada completa  con  Armando 
Polín  Rodríguez  e  a  José  Manuel  Tallón  Abuín ,  coa  categoría  de  peón 
-condutor,  para  a  realización  de  tarefas  de  acondicionamento,  mantemento  e 
limpeza de accesos a núcleos de poboación.

Segundo.-  Os  traballadores  contratados  percibirán unhas retribucións mensuais 
brutas de 1.270 euros.

Terceiro.- O  contrato  dará  comezo  o día 6  de agosto de 2019, e terá unha 
duración de oito meses. 

OPERARIO DE SERVIZOS DIVERSOS
Primeiro.- Asinar contrato laboral  temporal, a xornada completa con Álvaro Vidal 
Monteseirin,  Ignacio  Cordero  Couso,  José  Manuel Besteiro  Pérez,  Mª 
Ángeles  Vázquez  Rico,  José  Carlos  Rodríguez  García  e  Carlos  Carreira 
Fernández coa categoría de operarios de servizos diversos, para a realización de, 
entre outras,  as seguintes tarefas:  acondicionamento, mantemento e limpeza de 
accesos a núcleos de poboación, camiños e vías municipais, limpeza e conservación 
do entorno de espazos públicos, áreas recreativas, rutas, obras de reparación en 
xeral.

Segundo.-  Os  traballadores  contratados  percibirán unhas retribucións mensuais 
brutas de 1.000 euros.

Terceiro.- O  contrato  dará  comezo  o día 6  de agosto  de 2019, e terá unha 
duración de seis meses. 

Mándao e asínao o Sr. Alcalde, don Xosé Mª Arias Fernández.
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