ACTA DE REALIZACIÓN DA PRIMEIRA PROBA: PEÓNS DE LIMPEZA DE PRAIAS
EXPEDIENTE: 2022/E001/000048
A Laracha, a 25 de xuño do 2021.
Reunidos na Praia de Caión, ás 10:30 horas, os integrantes do Tribunal cualificador, que se constitúe para valorar as probas
selectivas que son:

CVD: NnzPjdcr8mqlZWyBd1qP
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Presidente: Eduardo Mera Rico (Interventor do Concello da Laracha)
Secretario/a: Lucía Barreiro Angeriz (Administrativa do Concello da Laracha)
Vocais: José Manuel Sánchez Fernández (Administrativo do Concello da Laracha),
Montserrat Rodriguez Patiño (Administrativa do Concello da Laracha)
Ana Carmen Jiménez Mosquera (AEDL do Concello da Laracha)
O Tribunal entendese validamente constituído cando asista a maioría absoluta dos seus membros titulares ou suplentes, con
presenza, en todo caso, do Presidente e do Secretario).
Realizada a proba de oposición, na que se valora o tempo empregado, a destreza, as medidas preventivas necesarias para levar a
cabo unha labor óptima, e demais actuacións relativas ao desenvolvemento destas tarefas. Será preciso acadar unha puntuación
igual ou superior a 4,5 puntos para ser proba superada.
Finalizada a realización da mesma faise público o seu resultado:

APELIDOS
BALDOMIR PARDO
GUILLIN COTELO
LÓPEZ PIÑEIRO
REY PÉREZ
REY PÉREZ
REY SÁNCHEZ
RODRIGUEZ RAMA
SUAREZ LOPEZ

NOME
EVA MARIA
JOSE MANUEL
ANA BELÉN
BORJA
IKER
JOSÉ MANUEL
DANIEL
HIPOLITO

DNI
32****3A
**3651***
**3692***
**1997***
**1997***
**3202***
32****9R
76****8A

OPOSICIÓN
8
7
6
6
5
NON PRESENTADO
NON PRESENTADO
NON PRESENTADO

CONCURSO
2,25
2,90
2,25
0,15
0,50
2,25
1,20
1,60

TOTAL
10,25
9,90
8,25
6,15
5,50

Eva María Pardo Baldomir presentouse tamen a selección de capataz, e superou a proba do mesmo, polo que é proposta polo
Tribunal para este posto de capataz.

CVD: NnzPjdcr8mqlZWyBd1qP
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Á vista do anterior o Tribunal propón a contratación das seguintes persoas como Peón:
GUILLIN COTELO
LÓPEZ PIÑEIRO
REY PÉREZ
REY PÉREZ

JOSE MANUEL
ANA BELÉN
BORJA
IKER

**3651***
**3692***
**1997***
**1997***

De conformidade ca Base 11.ª.–PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN, a persoa aspirante proposta presentará, no prazo
de tres (3) días hábiles, contados dende que se faga público o resultao 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. N.º de conta bancaria cos 20 díxitos.

CVD: NnzPjdcr8mqlZWyBd1qP
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

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 todalas súas actuacións, sen prexuízo das
responsabilidades en que incorrera por falsidade.

E non sendo outro o obxecto da presente, dáse por rematado o acto sendo as 12.35 horas, asinando os señores membros do
Tribunal dixitalmente á marxe.

