ACTA DA PROBA PRÁCTICA SELECCIÓN PERSONAL LABORAL TEMPORAL:
SERVIZO MANTEMENTO E VALORIZACIÓN ZONAS VERDES (APROL RURAL)
2022 E CONVOCATORIA AO EXAME DE GALEGO
EXPEDIENTE: 2022/E001/000010
A Laracha, a 17 de xullo do 2022.
Reunidos na parcela situada ao lado da pista multideportiva na parte de atrás do IES Agra de
Leboris., ás 10:00 horas, os integrantes do Tribunal cualificador, que se constitúe para valorar
as probas selectivas que son:
Presidente: Eduardo Mera Rico, Interventor do Concello da Laracha.
Secretario: Miguel Piñeiro Souto, Secretario do Concello da Laracha.
Vocais: Lucía Barreiro Angeriz, Administrativa do Concello da Laracha.
Ana Carmen Jimenez Mosquera. Axente de Desenvolvemeto Local do Concello da Laracha.
José Manuel Sánchez Férnnandez, Administrativo do Concello da Laracha.
De seguido declárase constituído o Tribunal cualificador de conformidade coas bases
reguladoras da convocatoria das que os distintos membros son coñecedores. O tribunal non
poderá constituírse, nin actuar sen a presenza, a lo menos, de tres de seus membros, titulares
ou suplentes, debendo estar presentes en todo caso o presidente e o secretario ou persoas en
quen deleguen. Será posible o nomeamento dun colaborador, de ser preciso.

CVD: 4eOzV5kp/drSv2kjVHWz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Posteriormente seguindo o sentido das Bases procédese á realización da proba practica. Nesta
proba valorarase o tempo empregado, o uso dos equipos, a destreza, as medidas preventivas
necesarias para levar a cabo unha labor óptima, e demais actuacións relativas ao
desenvolvemento destas tarefas, mediante o emprego de maquinaria de xardinería.
Será preciso acadar unha puntuación igual ou superior a 5 puntos para ser proba superada.
Finalizada a proba práctica faise público o seu resultado:

DNI

FASE DE
OPOSICIÓN

BELLO FRAGA, EMILIO

***5780**

9

BLANCO RODRIGUEZ, CLARISA

***5024**

9

NOME E APELIDOS

CAMAFREITA TORRES, YESSICA

***3725**

8

COTELO MONTES, JOSE ALEJANDRO

***6153**

8

FRAGA VAZQUEZ, JOSE MARIA

***4706**

JIMENEZ VARGAS, AMALIA LUCIA

***1760**

9
Non
presentada

LORENZO REGUEIRA, FCO. JAVIER

***0040**

10

MALLO CORRAL, ESTEFANIA

***5205**

9

MALLO VARELA, AZUCENA

***3251**

9

MARZOA TAIBO, JOSE FERNANDO

***7621**

9

POSE LOUREIRO, ROSA MARIA
RODRIGUEZ LOPEZ, FRANCISCO
JAVIER
VILLAR GOMEZ, ALBERTO

***5183**

Non apta

***3230**
***5601**

9
9

CVD: 4eOzV5kp/drSv2kjVHWz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Preséntanse as seguintes alegacións relativas a fase de concurso que son tratadas polo
tribunal co seguinte resultado:


Alegación presentada por Estefanía Mallo Corral, con n.º de rexistro
202200000002416: pide revisión da documentación aportada xunto ca solicitude no
relativo ao CELGA.
O tribunal, previa ponderación, acorda estimar a alegación ao atopar documentación
xustificativa suficiente para valorar o celga, polo que se incrementa a puntuación en
0.15



Alegación presentada por Yessica Camafreita Torres, con n.º de rexistro
202200000002419: achega escrito solicitando que se teña en conta como experiencia
laboral a participación nun obradoiro de emprego
O tribunal, previa ponderación, acorda desestimar a alegación ao entender que estamos
perante mérito de formación non de experiencia laboral, non podendo valorar dúas
veces un mesmo requisito, evitando así unha duplicidade.



Alegación presentada por Francisco Javier Rodriguez López, con n.º de rexistro
202200000002420: achega escrito solicitando que se teña en conta como experiencia
laboral a participación nun obradoiro de emprego.
O tribunal, previa ponderación, acorda desestimar a alegación ao entender que estamos
perante mérito de formación non de experiencia laboral, non podendo valorar dúas
veces un mesmo requisito, evitando así unha duplicidade. Asimesmo acorda corrixir,

por un principio de igualdade a puntuación outorgada que pasaría a ser 0.50 no
apartado de “cursos”.
Á vista das alegacións presentadas e unha vez revisados os expedientes, as puntuacións
otorgadas na fase de concurso quedan da seguinte maneira:

NOME E APELIDOS
BELLO FRAGA, EMILIO
BLANCO RODRIGUEZ, CLARISA
CAMAFREITA TORRES, YESSICA
COTELO MONTES, JOSE ALEJANDRO
FRAGA VAZQUEZ, JOSE MARIA
JIMENEZ VARGAS, AMALIA LUCIA
LORENZO REGUEIRA, FCO. JAVIER
MALLO CORRAL, ESTEFANIA
MALLO VARELA, AZUCENA
MARZOA TAIBO, JOSE FERNANDO
POSE LOUREIRO, ROSA MARIA
RODRIGUEZ LOPEZ, FRANCISCO
JAVIER
VILLAR GOMEZ, ALBERTO

DNI
***5780**
***5024**
***3725**
***6153**
***4706**
***1760**
***0040**
***5205**
***3251**
***7621**
***5183**

FASE DE
CONCURSO
0,25
4,2
1,05
0
0,45
0,25
2,5
1,05
2,4
2
0

***3230**
***5601**

0,5
1,15

CONVOCATORIA EXAME GALEGO:

CVD: 4eOzV5kp/drSv2kjVHWz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Segundo o establecido na Base 5º letra C), convócase á realización da proba de galego, que
terá lugar o día 22 de xuño do 2022 as 10:30 no Salón de Plenos da Casa Consistorial, por
non ter acreditado estar en posesión do Celga 1 ou equivalente, a:




COTELO MONTES, JOSE ALEJANDRO ***6153**
MARZOA TAIBO, JOSE FERNANDO ***7621**
RODRIGUEZ LOPEZ, FRANCISCO JAVIER ***3230**

E non sendo outro o obxecto da presente, dáse por rematado o acto sendo as 12:00 horas,
asinando os señores membros do Tribunal dixitalmente á marxe.

