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Concello de Ponteareas
Expediente núm.: 58/2020
Acta de Constitución do Tribunal Calificador e desenvolvemento da baremación de
méritos
Procedemento: Selección de Persoal e Provisión de Postos. Unha praza de Técnico de Obra
Pública.
Interesado: Concello de Ponteareas
ACTA DE CONSTITUCIÓN DO TRIBUNAL CALIFICADOR E DESENVOLVEMENTO DA
BAREMACIÓN DE MÉRITOS
No edificio do Centro de Desenvolvemento Local do concello de Ponteareas, sendo as
9:30 horas do día 8 de xuño de 2020, reúnese o tribunal nomeado por resolución de
alcaldía de 12 de marzo de 2020, que valorará aos aspirantes á praza aprobada por
resolución de alcaldía de 26 de febrero de 2020, correspondente a un posto de Técnico/a
en Admon. Pública.
Dos membros do tribunal, nomeados segundo a citada resolución e covocados para o
día de hoxe, presentanse os seguintes:
Dna. Juia Chamosa Martín, en calidade de Presidente; D. Carlos Potel Alvarellos en
calidade de secretario; D. Antonio Rodríguez Fernández, en calidade de vogal D. César
Rodríguez García, en calidade de vogal e D. José Domínguez Ricón como vogal.
Existindo quórum para a celebración do tribunal, procédese a realización da proba
práctica, obrigatoria e eliminatoria e as valoracións do baremo social, proba oral e
valoración de méritos, según o establecido nos criterios de selección, punto 7, co
seguinte resultado:

APELIDOS E NOME

DNI

PROBA
PRÁCTICA

BAREMO
SOCIAL

VALORACIÓN MÉRITOS
FORMACIÓN

EXPERIENCIA

ENTREVISTA

PUNTUA
TOTA

*****594G

2,25

0,1

0,90

1,5

0,25

5

Victor M. Pino Rocha

*****812G

2,5

1.1

1.9

1,5

0,35

7.35

********085K

1,5

0

0,45

0

0,05

2

David Rodríguez Ledo

Vistas a puntuacións obtidas polos candidatos, este tribunal propón ao órgano
competente a contratación de: VICTOR MANUEL PINO ROCHA En caso de renuncia ou
baixa, proponse a contratación dos seguintes candidatos da lista en orden de mayor
puntuación, debendo facerse pública no Tablón de anuncios e páxina web do Concello,
dando por rematada a sesión as 10:45 horas
Contra o presente acto, poderase interpoñer recurso de alzada ante o tribunal de
valoración ou ante ou 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
artigos 112 e 124 da Lei 39/2015, de 01 de outubro, do procedemento administrativo
común das Administracións Públicas.
En Ponteareas, documento asinado electronicamente.-
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