ACTA DO PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN PARA A CONTRATACIÓN LABORAL
TEMPORAL DE UN AUXILIAR DE POLICÍA LOCAL.Sendo ás 10:45 horas, reúnese na Casa Consistorial do Concello da Laracha o tribunal cualificador abaixo
expresado para a selección de 1 auxiliar de policía local para o Concello da Laracha, baixo a modalidade
de contratación laboral temporal.
Membros do tribunal:
Presidente:

Víctor Vilanova Fraga, Policía Local do Concello da Laracha.

Secretario:

Montserrat Rodríguez Patiño, Administrativa do Concello da Laracha..

Vogais:

Lucía Barreiro Angeriz, Auxiliar Administrativo do Concello da Laracha.
Miguel Ángel Pérez Pensado, Policía Local do Concello da Laracha.
José Manuel Sánchez Fernández, Administrativo do Concello da Laracha.

Unha vez confeccionado o exercicio acordan trasladarse ao edificio administrativo do Concello da
Laracha sito na avenida de Finisterre nº 60 no que foron convocados os aspirantes.
Inicia a realización do exercicio ás 11:00 minutos e remata ás 11:20 minutos procedendo inmediatamente
os membros do tribunal á súa avaliación.
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De acordo co artigo 7 das bases, unha vez realizadas todas as probas da fase de oposición e dado que os
candidatos propostos acreditan todos os coñecementos de lingua galega, non sendo, polo tanto, necesaria
a realización desta proba, dáse por concluído o proceso selectivo, acordando o tribunal a publicación da
seguinte listaxe de aspirantes por orde decrecente de puntuación, en base á cualificación do definitiva
proceso selectivo no que se ten en conta a suma total das puntuacións outorgadas en cada un dos
exercicios que compoñen a fase de oposición:
PRIMEIRO.- Polo tanto, acórdase propoñer ao alcalde a contratación do seguinte aspirante aprobado e
que acadou a puntuación total máis alta:
SÁNCHEZ BALADO DAVID

47379758B

SEGUNDO.-: Establécese a seguinte listaxe de reserva, por orde decrecente de máxima puntuación:
PENAS GARCÍA JOAQUÍN

44824100K

Sen mais asuntos que tratar, pola Presidencia declarase levantado o acto sendo ás 11:30 horas,
ordenándose a redacción da presente acta que é asinada polo presidente do tribunal, xunto a min a
secretaria do tribunal.
O presidente
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Victor Vilanova Fraga

O secretario
Montserrat Rodríguez Patiño
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