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ACTA 2. SESIÓNS DO TRIBUNAL PARA A FORMACIÓN DUNHA LISTAXE DE
RESERVA, NA CATEGORÍA DE OFICIAL 1ª ALBANEL/A.
Primeiro exercicio Fase de Oposicion
No edificio do Centro de Desenvolvemento Local do Concello de Ponteareas, sendo as
09:00 horas do día 3 de febreiro de 2022, reuniuse o tribunal nomeado segundo
Resolución de Alcaldía n.º 2021-1920, de 19 de agosto de 2021 e resolución 2021-2633
de data 22 de novembro de 2021 para a realización do primeiro exercicio, obrigatorio e
eliminatorio, da fase de oposición, dos/as aspirantes a listaxe de reserva, na categoría
de oficial 1ª albanel, convocada por Resolución da Alcaldía n.º 2021-1211, de data 17
de maio de 2021.
Os membros nomeados pola citada resolución que asistiron a dita reunión son os
seguintes:

Existindo quórum para a celebración do tribunal, constitúese o mesmo e procédese a
realización do primeiro exercicio, co seguinte resultado
APELIDOS
PEREIRA GIL

NOME
FERNANDO

DNI
***3.783*

PUNTOS
5,125

O Tribunal toma o acordo de realizar o segundo exercicio da fase de Oposición
( práctico) o día 8 de febreiro as 09:00 h nas instalacións do Centro de Desenrolo Local
do Concello de Ponteareas en Ribadetea.
As persoas aspirantes deberán presentarse para realizar cada exercicio provistas do
DNI ou outro documento fidedigno acreditativo da súa identidade.
Contra o presente acto, poderase interpoñer recurso de alzada ante o tribunal de
valoracion ou ante o órgano que o nomeou, no prazo dun més, a partir do día seguinte
a súa publicación, no taboleiro de anuncios do concello, de acordo co establecido, nos
artígos 121 e 122 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo
común das Administracións Públicas.
En Ponteareas, 3 de febreiro de 2022
D. Manuel Martínez Pérez

D. Víctor Manuel Míguez Novoa

Presidente suplente

Secretario
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D. Manuel Martínez Pérez, en calidade de presidente suplente; don Victor Manuel
Míguez Novoa, en calidade de secretario e don Juan Luis Fernández Vázquez, don Luís
Estévez Merino e dona Begoña Amil Alonso como vogais.

