
ACTA

En Arzúa, a 18 de abril de 2017.

Sendo as 10.10 horas, no local social da parroquia de Santa María, reunense os membros integrantes
do Tribunal Cualificador que cualificará o exercicio de carácter práctico do proceso de selección mediante
oposición, convocado para poder seleccionar ás persoas coas que se constituirá unha Bolsa de Emprego, para
ser contratadas cando resulte necesario cubrir o posto de traballo de Oficial de primeira que existe no cadro
de  persoal  laboral  ao  servizo  deste  concello,  cando  concurran  algunhas  das  seguintes  circunstancias:
concesión de licenzas, distrute dos períodos de vacacións, concesión de permisos e situacións de excedencia;
efectuandose esas contratacións en calquera das modalidades previstas ao abeiro da normativa contida no
artigo 15 n.º 1 do Real Decreto Lexislativo 2/2015 de 23 de outubro, polo que  se aprobou oTexto refundido
da Lei do Estatuto dos Traballadores, así como no Real Decreto 2720/1998 de 18 de decembro. O cal se
acordou realizar a través das Bases aprobadas pola Xunta de Goberno Local, na sesión celebrada o día 14 de
outubro de 2016.

Asisten a esta reunión os seguintes cinco integrantes do Tribunal Cualificador:
*Presidente:  D. Luis Fole Barrio (arquitecto técnico do Concello de Arzúa).
*Vogais:
- D. Ramón Verea Castelo (encargado dos servizos de mantemento do Concello de Arzúa).
- D. José Manuel Alamancos Pampín (operario tractorista do Concello de Arzúa)
* Secretario: D. Juan Colmenares López-Soldado  (secretario do Concello de Arzúa), que actúa con

voz pero sen voto.

E, visto que existe o quórum suficiente para a válida constitución do Tribunal Cualificador, --de
conformidade co disposto no artigo 17, n.º 2 da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector
Público--, o  presidente procedeu a declarar constituido dito Tribunal, co obxecto de levar a cabo o segundo
exercicio da oposición, o cal consiste en realizar unha proba relacionada coas funcións a desenvolver no
posto de traballo de Oficial de primeira.

Comprobado que foron cinco os aspirantes que superaron o primeiro exercicio (de carácter teórico)
desta oposición,  porque obtiveron unha puntuación igual ou superior a 10 puntos,  sobre 20 posibles,  na
valoración de dito exercicio; o cal les permitía acceder á realización do exercicio práctico previsto para o día
de hoxe.

Tras  informar  o  presidente  do  Tribunal  Cualificador,  aos  cinco  aspirantes  que  compareceron  a
realizar este exercicio práctico, que polos membros de dito tribunal se acordara que este exercicio consistise
en realizar unha masada con area e cemento,  para a construción dun pedazo de fabrica de ladrillo, mediante
a colocación de dúas hileras de ladrillo, tendo en conta a correcta  posta deses ladrillos nas esquinas desas
hileras, dispoñendo para iso dun período máximo de quince minutos; cuxa proba cualificarase de 0 a 10
puntos, sendo necesario obter un mínimo de 5 puntos para superar este exercicio.

Procedeuse a chamar aos  cinco aspirantes, polo orde de presentación das súas respectivas instancias
no Rexistro Xeral do Concello, para que -sucesivamente- se achegasen ao punto concreto onde se atopaban
os materiais e medios de traballo necesarios para realizar dito exercicio, a presencia do Tribunal Cualificador.

Decidindo os membros do Tribunal Cualificador que os criterios que terían que ser tidos en conta,
para a valoración deste exercicio, fosen os seguintes:

1º) Dosificación de morteiro para fabrica de ladrillos... ata 2 puntos (sendo a correcta  dosificación
a proporción consistente en unha parte de cemento e catro partes de area).

2º) A realización de masa para fabrica de ladrillo… ata 2 puntos (valorando que se faga un correcto



amasado).
3º) A realización de fabrica de ladrillo…ata 5 puntos (valorando a correcta execución e colocación

de ladrillo coa súa masa correspondente).
4º) As medidas de seguridade…ata 1 punto (valorando  a correcta colocación das medidas de

protección individual: casco, guantes e chaleco).

E así,  segundo se foron realizando os exercicios -dende as 10.20 ata as 11.50 horas-  o Tribunal
Cualificador foi levando a cabo a valoración de cada tarefa realizada; outorgando as seguintes puntuacións
polos tres membros integrantes  de dito tribunal con dereito a voto:

Nome e apelidos Resultado proba práctica

Oscar Segade Varela 7

Asunción Crego Alario 4

Diego Gómez Naveiras 7,5

Carlos Cea Fuentes 6,5

Salomé Estrella Gómez Rama 3

En consecuencia coas puntuacións outorgadas, o Tribunal Cualificador -por unanimidade dos seus
tres membros con dereito a voto- adoptou os seguintes acordos:

Primeiro.- Facer saber:
a) As dúas aspirantes Asunción Crego Alario e Salomé  Estrella Gómez Rama, que obtiveron unha

puntuación inferior á mínima esixible de 5 puntos sobre 10 posibles, que quedaban eliminadas neste proceso
de selección, por canto que así se establece na Base Novena das que rixen dito proceso.

b) Que ao acreditar os aspirantes Oscar Segade Varela, Diego Gómez Naveiras que superaron este
exercicio práctico,  que estaban en posesión a lo  menos do Celga 2 ou equivalente,  estarían exentos  de
realizar o terceiro exercicio da oposición, sobre coñecemento do idioma galego; obtendo en dito exercicio a
puntuación máxima en dita proba, de 2,5 puntos cada un deles, por vir así previsto para tales casos na Base
Novena das que rixen o proceso de selección.

Segundo.- Convocar ao aspirante Carlos Cea Fuentes, que tamén superou o exercicio de carácter
práctico, pero que non acredita que estea en posesión do Celga 2 ou equivalente, para que compareza a
realizar  o exercicio sobre  coñecementos do idioma galego as  12.30 horas  do día de hoxe,  no Salón de
Comisións da Casa do Concello.

E iso quedou decidido así, por canto que dito aspirante non puxo obxección a realizar ese exercicio
sobre coñecemento do idioma galego, no día de hoxe, á hora indicada.

Terceiro.- Concretar que a puntuación final, obtida por cada aspirante neste proceso de selección
virá  determinada  pola suma das  puntuacións acadadas no exercicio teórico,  no exercicio práctico e no
exercicio sobre coñecementos do idioma galego.

O cal se recollerá así na acta que se estenda da reunión na que se realice o exercicio de galego polo
aspirante antes indicado, a efectos de poder determinar cal será a orde que terá cada aspirante na Bolsa de
Emprego, que será o mesmo que resulte da puntuación obtida neste proceso de selección.

Co cal douse por rematado o acto, ás 12.00  horas do indicado día; estendéndose a presente acta, para
ser subcrita polos membros do Tribunal Cualificador, e para constancia no expediente. De todo o cal dou fe.


