ACTA
En Arzúa, a 28 de xullo de 2016.
Sendo as 9.10 horas, reúnense no Salón de Comisións dentro da Casa do Concello, os
seguintes membros integrantes da Comisión Seleccionadora, que realizará as entrevistas, de que
consta a segunda fase do concurso convocado para poder seleccionar ás seis peóns de servizos
varios, para a realización do programa de integración laboral mediante execución de obras e
servizos mínimos municipais financiado pola Deputación Provincial de A Coruña, por un período de
cinco meses, a xornada parcial, de vintecinco horas semanais; e iso, de conformidade coas bases
aprobadas por Decreto do alcalde, ditado o día 28 de xuño de 2016.
Asisten a esta reunión os seguintes catro integrantes da Comisión Seleccionadora:
Presidente: D. Luis Fole Barrio (arquitecto técnico municipal)
Vogais:
- D. Ramón Verea Castelo (encargado de mantemento dos servizos municipais)
- D. Jesús Rúa Taboada (condutor e operario de servizos varios do concello de Arzúa)
Secretaria: Irene Couselo del Río (auxiliar de secretaria do concello de Arzúa)
E visto que existe o quórum suficiente para a válida constitución da Comisión Seleccionadora,
--de conformidade co disposto no artigo 26 nº 1, da Lei 30/1992 de 26 de novembro, de Réxime
Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común--, o presidente
procedeu declarar constituida dita comisión, dispoñendo que se proceda a efectuar as entrevistas de
que consta a segunda fase do concurso, que -tal como se indica na Base Décima- versará sobre o
curriculo vitae de cada aspirante e a adecuación e coñecemento dos mesmos en relación con co
posto de traballo; cuxas entrevistas poderán ser puntuadas con ata un máximo de 4 puntos.
Acto seguido procedeuse a chamar aos aspirantes polo mesmo orde no que figuran rexistradas
as súas instancias no Rexistro Xeral do Concello.
Tras considerar a Comisión Seleccionadora as respostas dadas polos aspirantes que
compareceron a realizar estas entrevistas.
Por unanimidade dos catro membros da Comisión Seleccionadora acordouse outorgar as
seguintes puntuacións:

Nome e apelidos

Entrevista

1

José Ramón Carril Carril

4

2

José Ramón Rodríguez Rey

1

3

Manuel Mosquera Segade

NP

4

José Luis Varela Pereira

NP

5

José Angel Rey Rivadulla

4

6

Ana Belen Freire Quintás

4

7

Javier Montero Vázquez

1,75

8

Jesus Angel Varela Fandiño

NP

9

José Luis Vázquez Astray

4

10 Luz Conde Rodríguez

NP

11 Javier López Nieto

2

12 Miguel Angel Meijide Cesar

2

13 José Manuel Iglesias Pampin

NP

14 Asunción Crego Alario

4

15 Ricardo Pose Sanjurjo

3,5

16 Antonio Enjamio Blanco

2

17 José López Nieto

NP

18 Sergio Pardo Jorge

2

19 José Veiga Villar

2

20 Salome Estrella Gómez Rama

2

21 José Manuel da Silva Mato

NP

Tras todo o exposto, a Comisión Seleccionadora –por unanimidade dos seus catro membros
integrantes- adoptou os seguintes acordos:
Primeiro.- Ratificar as puntuacións que quedaron indicadas para cada un dos aspirantes que
compareceron a realizar as entrevistas, que constituían a segunda fase deste proceso de selección, e
publicar no Taboleiro de Edictos da Casa do Concello unha copia da acta estendida desta reunión,
para que os interesados poidan coñecer as puntuacións obtidas nesta fase do concurso.
Segundo.- Convocar aos aspirantes interesados neste proceso de selección, para que
comparezan ás 11.30 horas no Salón de Comisións da Casa do Concello, co obxecto de realizar o
exercicio de galego que constitúe a tercera e última fase do proceso de selección.
Facéndolles saber, que estarán exentos de realizar este exercicio os aspirantes que
acreditaron estar en posesión do CELGA 2, aos cales se lles outorgara a puntuación máxima de
1,25 puntos.
Co cal douse por rematado o acto, ás 11.35 horas do indicado día; estendéndose a presente
acta, para ser subscrita polos membros da Comisión Seleccionadora e para constancia no
expediente; do que dou fe.

