Rafael José del Barrio Berbel (1 para 2)
Secretario
Data de Sinatura: 04/12/2019
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Concello de Guitiriz
Anuncio nº3 do tribunal para selección de persoal funcionario interino para o
posto de traballo de encargado de obras e servizos. Expte 782/2019.
RESULTADOS DA PROBA PRACTICA,
RESULTADOS DO PROCESO SELECTIVO

VALORACION

DE

MERITOS

E

En sesión celebrada en data 4/12/2019, o Tribunal procedeu á realización e
corrección do terceiro exercicio da fase de oposición (proba práctica) do proceso
selectivo arriba indicado resultando as seguintes puntuacións:
CORRECCION DA PROBA PRACTICA
Os resultados da proba práctica son os seguintes:
PUNTUACION
PROBA PRACTICA
(10 ptos)
Non apta
9

Gonzalez Díaz, Rebeca
Lopez Seijas, Jesus

Non procede á realización do cuarto exercicio (proba de galego) porque o único
aspirante aprobado aportou o certificado equivalente ao CELGA 4.
FASE DE CONCURSO: VALORACION DE MERITOS
O Tribunal procedeu a continuación á valoración do méritos do único aspirante
aprobado na fase de oposición, co seguinte resultado:
NOME E APELIDOS

Experiencia

Formación

Lopez Seijas, Jesus

2.1

0.6

PUNTUACION
TOTAL FASE DE
MERITOS
2.7

PUNTUACION TOTAL DO PROCESO SELECTIVO
A puntuación total do único aspirante que superou o proceso selectivo é a seguinte:
NOME E APELIDOS

Fase Oposición

Lopez Seijas, Jesus

7.5 + 17.6 + 9 = 34.1

Fase Concurso
Méritos
2.7

PUNTUACION
TOTAL
36.8

De acordo coa base novena da convocatoria o aspirante seleccionado en primeiro
lugar, no prazo de cinco días naturais contados dende o día seguinte a aquel no que
se fixese pública a lista de aprobados, deberá presentar na secretaría do Concello de
Guitiriz, os seguintes documentos, agás os que xa obren no expediente:
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José Cornide Río (2 para 2)
Técnico Municipal do Servizo de M.A. e Infraestruturas
Data de Sinatura: 04/12/2019
HASH: c60d1f9db259e3cfe292606bc359a3fa

NOME E APELIDOS

Concello de Guitiriz

a) Copia autenticada, ou fotocopia que deberá presentarse co orixinal para a súa compulsa, do
D.N.I.
b) Copia autenticada, ou fotocopia que deberá presentarse acompañada do orixinal para a súa
compulsa, do título esixido na convocatoria.
c) Certificación médica acreditativa de non padecer enfermidade nin estar afectado por
limitación física ou psíquica que sexa incompatible co desempeño das funcións do posto de
traballo.
d) Declaración formal, baixo xuramento ou promesa, de non haber sido separado mediante
expediente disciplinario, do servizo ás Administracións Públicas, nen se atopar inhabilitado
para o exercicio de funcións públicas.
e) Declaración formal, baixo xuramento ou promesa, de non atoparse incurso en ningunha
causa de incapacidade e incompatibilidade de conformidade coa lexislación vixente.

O Tribunal, por unanimidade, ACORDA:
1º.- Publicar o resultado da puntuación da proba práctica na páxina web do Concello,
no taboleiro de anuncios e na sede electrónica do Concello de Guitiriz, e abrir un prazo
de 3 días para que os aspirantes, no seu caso, presenten reclamacións que serán
resoltas polo Tribunal.

3º.- No suposto de que non presenten alegacións o Tribunal propón ao órgano
competente o nomeamento de don Jesús López Seijas para o posto de funcionario
interino encargado de obras e servizos, por ser o único aspirante que superou todos
os exercicios do proceso selectivo.
.
Contra as resolucións, e os actos de trámite deste Tribunal, si estes últimos deciden
directa o indirectamente no fondo do asunto, determinan a imposibilidade de continuar
o procedemento, producen indefensión o prexuízo irreparable a dereitos e intereses
lexítimos, poderá interpoñerse recurso de alzada ante a Alcaldesa-Presidenta do
Concello de Guitiriz ou ante este Tribunal no prazo dun mes.
DOCUMENTO ASINADO ELECTRONICAMENTE
O Presidende do Tribunal Cualificador
Asdo. Jose Cornide Rio

O Secretario do Tribunal Cualificador
Asdo.: Rafael del Barrio Berbel
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2º.- Publicar o resultado da valoración de méritos na páxina web do Concello, no
taboleiro de anuncios e na sede electrónica do Concello de Guitiriz, e abrir un prazo de
3 días para que os aspirantes, no seu caso, presenten reclamacións que serán
resoltas polo Tribunal.

