
      secretario/a  interventor/a  do  Concello  de

CERTIFICA

Que dos  antecedentes  obrantes  nesta  secretaría-intervención,  en  relación  coa  selección  e
contratación laboral ao abeiro do Convenio de Colaboración asinado coa Deputación Provincial
de  Lugo,  para  a  execución  de  obras,  servizos  e  creación  de  emprego  “Programa
Depuemprego”, resulta:

-  Que os contratos asinados constitúen  contratacións  novas e non pertencían ó cadro de
persoal deste Concello no momento da súa contratación.

- Que, segundo as bases que rexeron a convocatoria, a selección realizouse baixo os principios
de publicidade, concorrencia e igualdade, mediante a inserción dun anuncio de convocatoria
no Boletín  Oficial  da Provincia  de Lugo nº  de   e  a  publicación das  bases da
convocatoria na páxina web  

-  Que a  selección  realizouse  conforme ós  méritos  establecidos  nas  bases  de convocatoria
aprobadas  por   das  que  previamente  tivo  coñecemento  a
Deputación Provincial de Lugo.

- Que, segundo as bases da convocatoria, na selección do persoal non se empregaron outros
criterios de discriminación que os previstos na cláusula sétima do dito convenio para favorecer
aos colectivos con dificultades de integración laboral e, nomeadamente, mulleres, maiores de
45 anos, persoas con discapacidade, parados de longa duración, e persoas vítimas de violencia
de xénero.

-  Que se cumpriron os criterios de publicidade da aportación provincial e de constancia da
financiación da Deputación Provincial  de  Lugo en todas as  actuacións polas  que se  deu a
coñecer a relación das actividades dos servizos obxecto do convenio tales como: publicidade
nas bases de convocatoria e inserción de logos na roupa de traballo.

- Que a actuación foi realizada na súa totalidade eco cumprimento das coas condicións que se
reflicten no convenio. 

E para que conste perante a Deputación Provincial de Lugo en cumprimento do disposto na
cláusula décima do Convenio de Colaboración asinado coa Excma, Deputación Provincial de
Lugo para a execución de obras, servizos e creación de emprego “Programa Depuemprego”,
asino  a  presente  certificación  de  orde  e  co  visto  e  prace  do  señor  alcalde  en

Vº e prace

O Alcalde/ A Alcaldesa.
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