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RESOLUCIÓN
ASUNTO: DATA DE PUBLICACION DE BASES E DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES PARA A
CONTRATACIÓN DE 5 OPERARIOS DE SERVIZOS MÚLTIPLES
EXPEDIENTE:2017/G003/000007

ANTECEDENTES:

Téndose a probado por Xunta de Goberno de data de 16 de febrero de 2017 as bases para a
contratación de 5 operarios de servizos múltiples e dado que na base terceira das citadas bases di:
Por resolución de alcaldía o Concello de Boqueixón procederá á publicación do anuncio de
contratación na páxina Web do Concello de Boqueixón www.boqueixon.com, e que ademais os/as
candidatos/as disporán de 10 días hábiles, contados a partir do mesmo día da publicación na citada
páxina, para a presentación de solicitudes.

No uso das atribucións que me outorga a lexislación do réxime local, RESOLVO:

2.- Os/as interesados/as disporán de 10 días hábiles, contados a partir do mesmo día da publicación
na páxina www.boqueixon.com, para a presentación de solicitudes no rexistro xeral sito na Casa do
Concello de Boqueixón, en horario de 9 a 14:30 horas, de luns a venres. Cando se presenten
solicitudes nun rexistro xeral distinto do Concello de Boqueixón, os/as candidatos/as deberán remitir
unha copia de dita solicitude ó fax 981 513 000, dentro do prazo máximo previsto de presentación de
solicitUdes. Polo tanto, os/as interesados/as disporán dende o 17 de febreiro ó 3 de marzo de 2017,
ambos inclusive, rematando ás 14.30 horas.
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1.- Proceder á publicación, na páxina web do concello e no taboleiro de edictos do Concello de
Boqueixón, das bases de selección para a contratación de 5 operarios de servizos múltiples, o día 17
de febreiro de 2017.

3.- Publicar a presente resolución no taboleiro de edictos e na páxina WEB www.boqueixon.com do
concello de Boqueixón.

En Boqueixón, venres 17 de febreiro de 2017
O Alcalde/Presidente
Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste Organismo co Código de
Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
(artigo 18.1.b da Lei 11/2007, de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos)
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Manuel Fernández Munín

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste Organismo co Código de
Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
(artigo 18.1.b da Lei 11/2007, de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos)

