ACTA DE CELEBRACIÓN E DE CORRECCIÓN DO SEGUNDO EXERCICIO DA OPOSICIÓN
LIBRE PARA A SELECCIÓN DE DOUS FUNCIONARIOS/AS INTERINOS PERTENCENTES AO
GRUPO C E SUBGRUPO C2, ESCALA DE ADMINISTRACIÓN XERAL, SUBESCALA AUXILIAR,
BAIXO A DENOMINACIÓN DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Na Casa Consistorial do Concello da Laracha, sendo as 9 horas do día 2 de maio de 2017, reúnese o Tribunal
Cualificador para a selección de dous/dúas funcionarios/as Interinos/as pertencente ao grupo C e Subgrupo
C2, escala de administración xeral, subescala auxiliar, baixo a denominación de auxiliar administrativo para
o programa temporal “Proxecto de adecuación dos servizos municipais á Administración electrónica e á Lei
de Transparencia”, formado, de acordo coa Resolución de alcaldía de 17 de setembro, polos seguinte
membros:
Titulares
Presidenta: Rut Presas Pardo, Interventora do Concello da Laracha.
Secretaria: Lucía Barreiro Angeriz, Auxiliar Administrativa do Concello da Laracha.
Vogais:

Montserrat Rodríguez Patiño, Administrativa do Concello da Laracha.
Fernando Aradas García, Técnico de Administración Xeral do Concello da Fene.
Miguel Piñeiro Souto, Secretario do Concello de Cospeito.

O tribunal, en aplicación da Base 7ª das bases de selección que rexen a presente convocatoria, procede a
ultimar a confección do segundo exercicio eliminatorio consistente en “desenvolver por escrito, nun tempo
máximo de 3 horas a/s pregunta/s suscitadas polo tribunal relacionadas co programa da convocatoria
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(Anexo I) e as funcións propias sinaladas na base 1ª. O exercicio relacionarase cun suposto/s práctico/s que
deberán resolver ou desenvolver como exemplo do aspecto teórico. Neste exercicio se avaliará a formación
xeral e académica, a claridade, a orde das ideas, a facilidade de exposición escrita e a capacidade de
síntese. A puntuación máxima desta fase será de 15 puntos. O aspirante que non alcance 7,5 puntos será
eliminado do proceso selectivo.”. Con este fin, o Tribunal acorda plantexar tres supostos teórico-prácticos
decidindo que cada un dos supostos terá a puntuación de 5 puntos.Sendo as 9 horas e 50 minutos os
membros do tribunal trasládanse ao Novo Edificio Administrativo do Concello da Laracha, onde, ás 10 horas
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comeza o chamamento dos aspirantes admitidos, que acreditan a súa personalidade ante o tribunal coa
exhibición do documento nacional de identidade.
Comparecen todos os aspirantes, os cales son os seguintes:

APELIDOS E NOME
ARIAS RODRIGUEZ CRISTINA PAULA
BAJO LEMA JORGE
TABOADA VAZQUEZ BELEN
GARCIA RAÑALES JOSE MANUEL
PALLAS ALDAO SARA
ABELENDA BARRREIRO YOLANDA

DNI
32782174K
36137567J
79316713V
32679595E
79320516W
79331692T

A realización do exercicio comeza ás 10 horas e 10 minutos.
O exercicio remata ás 13 horas e 10 minutos. Os aspirantes entregan os exercicios identificados cun código
alfanumérico aleatorio que coincide co que identifica unha ficha co seu nome, apelidos e D.N.I. que
introducen nun sobre que pechan e que se identifica con ese mesmo código. Ese sobre unicamente será
aberto una vez asignadas as puntuacións a cada exame para asignar as puntuacións obtidas a cada aspirante.
O Tribunal, decide que a corrección dos mesmos comece neste mesmo día na Casa Consistorial do Concello
da Laracha.
Trasladándose o Tribunal a Casa Consistorial, e sendo as 13 horas e 30 minutos, comezá a corrección. Cómo
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se dixo anteriormente, cada suposto será puntuado con 5 puntos, e terase que alcanzar un 7,5 da suma total
dos supostos para ser apto neste exame.
As puntuacións obtidas polos aspirantes son as seguintes:

PUNTUACIÓN
CODIGO

SUPOSTO I

SUPOSTO II

SUPOSTO III
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TOTAL

CALA5E7C3F4J
CALA8Y9R0S3F
CALA603T7K10
CALA3R6I002M
CALA1F9B3E5X
CALA4V1J7K5H

2,83
2,58
1,90
3,50
3,03
3,50

1,6
1,40
3,20
3,10
1,60
2,60

3,83
2,68
2,60
2,18
2,10
3,43

8,26
6,66
7,70
8,78
6,73
9,53

Aqueles que non obtiveron a puntuación mínima de 7,5 puntos en total quedarán eliminados.
Unha vez determinadas as puntuacións de todos os aspirantes, procédese á apertura dos sobres que conteñen
as fichas identificativas dos aspirantes, que resulta como segue:
APELIDOS E NOME

PUNTUACIÓN

PALLAS ALDAO SARA
ABELENDA BARRREIRO

8,26
NON APTA

CALA8Y9R0S3F
CALA603T7K10
CALA3R6I002M

YOLANDA
BAJO LEMA JORGE
TABOADA VAZQUEZ BELEN
ARIAS RODRIGUEZ CRISTINA

(6,66)
7,70
8,78
NON APTA

CALA1F9B3E5X

PAULA
GARCIA RAÑALES JOSE

(6,73)
9,53

CALA4V1J7K5H

MANUEL

CODIGO
CALA5E7C3F4J

Á vista do anterior, os aspirantes que obtiveron unha puntuación superior a 15 puntos (e que alcanzaron unha
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puntuación mínima de 7,5 puntos), de conformidade coa base 7ª da convocatoria, superan o segundo
exercicio, son os seguintes:
APELIDOS E NOME

PUNTUACIÓN

GARCIA RAÑALES JOSE MANUEL
TABOADA VAZQUEZ BELEN
PALLAS ALDAO SARA
BAJO LEMA JORGE

9,53
8,78
8,26
7,70
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A lista de aspirantes que superaron o segundo exercicio, xunto coa convocatoria para o terceiro deberá
publicarse no Taboleiro de edictos da Corporación e na páxina web do concello da Laracha:
www.alaracha.gal. Publicarase tamén o enunciado do exame para o seu coñecemento.
Darase un prazo de 2 días hábiles desde a publicación desta acta para presentación de alegacións.
O tribunal decide convocar aos aspirantes que superaron o segundo exercicio para a realización do terceiro
exercicio da fase de oposición, o día 10 de maio de 2017, ás 12:00 horas no Novo Edificio Administrativo do
Concello da Laracha.
Sendo as 13.45 horas, e non habendo máis asuntos que tratar, levántase a sesión
A Laracha, 2 de maio de 2017
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A presidenta

A secretaria
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