ACTA DO SEGUNDO EXERCIO: PROCESO DE SELECCIÓN XEFE BRIGADA DE
INCENDIO 2022
A Laracha, a 26 de xullo do 2022.
Reunidos na Casa da Cultura ás 10:30 horas, reunense os integrantes do Tribunal cualificador
Presidente:
Eduardo Rico Mera, Interventor do Concello da Laracha.
Secretaria:
Marta Vázquez Garea, Secretaria do Concello da Laracha.
Vocais:
Jorge Manuel Vidal Zapatero, Tesoureiro do Concello da Laracha.
Realizase o chamamento dos aspirantes.
Non asisten:
GARCÍA CARNICERO, JUVENAL
PLATAS LÓPEZ, ÓSCAR MANUEL
Antes da realización da proba informase aos aspirante da forma de realización do mesmo, a cal
consiste nun exame práctico que consistirá en responder a un cuestionario a desenvolver no tempo
máximo de 60 minutos, referentes ó temario que figura como anexo II a esta convocatoria. Este
exercicio valorarase cun máximo de 10 (dez) puntos.
Puntuarase esta proba de 0 a 10 puntos, considerándose non aptos os candidatos que non alcancen
un mínimo de 5 (cinco) puntos.

CVD: 7n7ZNS49+p7nYWO1p36/
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Calificación:
NOMBRE E APELIDOS
CAAMAÑO MIGUEZ, ALEJO
GARCIA ROSATO, ADRIAN
LOPEZ LIÑARES SANTIAGO

RESULTADO
9
9
8

Unha vez rematadas todas as probas prócedese a realizar o calculo da puntuación total dos
aspirantes da fase de concurso e oposición, sendo a seguinte:

NOMBRE E APELIDOS
CAAMAÑO MIGUEZ, ALEJO
GARCIA ROSATO, ADRIAN
LOPEZ LIÑARES SANTIAGO

CONCURSO
1
4
0

OPOSICIÓN
9
9
8

TOTAL
10
13
8

Á vista do anterior, o Tribunal propón a contratación dos seguintes candidatos:
-

Adrián García Rosato
Alejo Caamaño Míguez

E a seguinte lista de substitucións:
-

Santiago López Liñares.

Segundo a base oitava do convenio asinado, previa á contratación do persoal integrante da brigada
realizarase un recoñecemento médico e unha proba física de esforzo para garantir as súas
condicións de saúde para o traballo a realizar. A entidade local será responsable de que só se
incorporen os brigadistas que superen o recoñecemento médico e as probas de esforzo según esta
recomendación técnica.
Convócase para o recoñecemento aos candidatos propostos para o día 28 de xullo de 2022, ás
12:30 horas aos candidatos propostos, na Clínica Médica A Laracha, na Av. Finisterre, 32,
15145 A Laracha.
Tamén deberán presentar unha declaración xurada de non estar incurso en incompatibilidade para
ser persoal das Administracións Públicas e non ter sido separado nin inhabilitado do servizo
público, o dni, a tarxeta sanitaria e un certificado do número de conta, antes do venres 29 de xullo
no Rexistro do Concello da Laracha.

CVD: 7n7ZNS49+p7nYWO1p36/
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

E non sendo outro o obxecto da presente, dase por rematado o acto sendo as 14:00 horas, asinando
os membros do Tribunal dixitalmente á marxe.

