ACTA DE APERTURA DE SOBRES EN ACTO PÚBLICO: BOLSA COBERTURAS
TEMPORAIS, COMO FUNCIONARIO/A INTERINO DE TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN
XERAL, SUBESCALA TÉCNICA, A, SUBGRUPO A1.

EXPEDIENTE: 2022/E001/000006
A Laracha, a 03 de xuño de 2022.
Reunidos na Sala de Xuntas da Casa Consistorial, ás 10:00 horas, os integrantes do
Tribunal cualificador do proceso selectivo sinalado, segundo Bases aprobadas por Resolucion
de Alcaldía e publicadas no BOP o 24 de febrero de 2022
Presidente: Eduardo Mera Rico (Interventor do Concello da Laracha) Secretario/a:
Miguel Piñeiro Souto (Secretario do Concello da Laracha) Vocais: Lucía Barreiro Angeriz
(Funcionaria do Concello da Laracha); asisten telemáticamente : Cristian Marcelino Represas
( Secretario do Concello de Villa de Arico) Marta Vázquez Garea (Secretaria do concello de
Cabana de Bergantiños)
Acto seguido procédese en acto público á apertura dos sobres que conteñen a ficha co nome, apelidos
e D.N.I. dos aspirantes e o código alfanumérico aleatorio co que identifica a cada un deles, co seguinte
resultado:
LAR0D3M5K3F
LAR7D3E7V7N
LAR4I9F8H7E

16.58
15.05
15.00

IGLESIAS RECAREY, CARLA

SANCHEZ OUSINDE, LETICIA
ASTRAY VIQUEIRA, NATALIA

CVD: /3qpl9CzaxccPgFl655K
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Finalizado o acto de apertura e confrontados os código alfanuméricos coas calificación
publicadas anteriormente, xunto as cualificación dos anteriores exercicios e concurso, da
como resultado o seguinte proposta da relación de persoas presentadas :

NOME E APELIDOS
CARLA IGLESIAS RECAREY
NATALIA ASTRAY VIQUEIRA
LETICIA SANCHEZ OUSINDE

Concurso Exame
test
0
11.785
0.25
11.75
0
10.625

Exame
práctico
16.58
15
15.05

Total
28.365
27
25.675

De acordo á relación de puntuacións outorgadas este tribunal eleva á Alcaldía
proposta para o posterior contratación a :

-

CARLA IGLESIAS RECAREY

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN.
A persoa aspirante proposta presentará, no prazo de tres (3) días hábiles,
contados dende que se faga público o resultado da selección, os documentos
acreditativos de que reúne todos e cada un dos requisitos esixidos na base
2.ª desta convocatoria:
1. Copia compulsada do título esixido nas presentes bases.
2. Declaración xurada de non estar separado/a mediante expediente
disciplinario do servizo de calquera das Administracións Públicas, de non
estar en situación de suspensión de funcións, nin estar inhabilitado/a para o
exercicio de funcións públicas.
3. Declaración xurada de non estar incurso en causa de incompatibilidade
ou incapacidade.
4. Certificado médico de non padecer enfermidade nin eiva física que
impida o normal desenvolvemento das funcións correspondentes ao posto.
5. Fotocopia da cartilla da S.S.
6. Nº de conta bancaria cos 20 díxitos.
Se dentro do prazo indicado, salvo casos de forza maior, a persoa aspirante
proposta non presentase a documentación ou non acreditase reunir os
requisitos esixidos, non poderá ser nomeada e quedarán anuladas todas as
súas actuacións, sen prexuízo das responsabilidades en que incorrera por
falsidade.

CVD: /3qpl9CzaxccPgFl655K
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Finalmente propoñer os integrantes da bolsa de traballo para os efectos de ser nomeadas

1º.- NATALIA ASTRAY VIQUEIRA
2º.- LETICIA SANCHEZ OUSINDE

E non sendo outro o obxecto da presente, dáse por rematado o acto sendo as
10.30 horas, asinando os señores membros do Tribunal dixitalmente á
marxe.

