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ACTA DO SEGUNDO EXERCICIO PRÁCTICO, OBRIGATORIO E ELIMINATORIO DA FASE DE OPOSICIÓN
PARA A CONFECCIÓN DE LISTAXES DE CONTRATACIÓNS DE PERSOAL LABORAL NA CATEGORÍA DE
LIMPADOR/A.
Nas instalacións do Centro de Desenvolvemento Local de Ponteareas (CDL) sendo as 16:00 horas do
día 20 de decembro de 2021, reúnese o tribunal nomeado, segundo Resolución da Alcaldía 2021-1917
de data 19/08/2021, para a celebración do segundo exercicio práctico, obrigatorio e eliminatorio da
Fase de Oposición dos/as aspirantes que permita a formación de bolsas de emprego para os
nomeamentos e contratacións temporais, na categoría de Limpador/a, aprobadas mediante Decreto
2021-1212 de data 17/05/2021, publicadas no BOPPO de data 03/06/2021 .
Quedando establecido do seguinte xeito:
Presidenta: Dona Elizabet Mella Lorenzo, Secretario: Don José González Montero, e como Vogais: Don
José Manuel Lamora Alonso e Dona Carmen González Otero.
Procédese a chamar aos candidatos/as que foron convocados para á celebración deste segundo
exercicio da Fase de Oposición:
Dos candidatos/as seleccionados non se presentou:

Unha vez rematado o exercicio polos/as aspirantes, procedeuse á correccion dos mesmos por parte
do Tribunal, coas seguintes puntuacións:
APELIDO

NOME

D.N.I.

PUNTOS

ALONSO VILA

Rebeca

***0686**

8,00

CABALLERO BLANCO

Diana

***9990**

10

DACOSTA ARGIBAY

María José

***5803**

8,00

ESTÉVEZ FERNÁNDEZ

Noelia

***7978**

8,00

FERNÁNDEZ PÉREZ

Mª Isabel

***9323**

8,00

FERREIRO DIAZ

Ana María

***4503**

10

GONZÁLEZ MEJUTO

Liliana Beatriz

***7688**

8,00

MARTÍNEZ SANJUAN

Mª Elena

***0194**

10

MERCÉRE DI GERÓNIMO

Emilce Virginia

***8906**

10

MONTEAGUDO ÁLVAREZ

Emilia Concepción.

***5161**

6,00

MONTEAGUDO ÁLVAREZ

Mª del Pilar

***9505**

8,00

MOURIÑO FRADE

Mª Jesús

***9307**

10

NUÑEZ FANDIÑO

Estela

***3924**

10

REPRESAS DOMÍNGUEZ

Paloma

***0632**

10

SANTORO ASPERA

Manuel

***2099**

10

VILA CUEVAS

Isabel

***8505**

8,00

Cod. Validación: 9QW35D3MZN56GFNPSKZN9NW9W | Corrección: https://ponteareas.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 1 a 2

Elizabeth Mella Lorenzo (2 para 2)
ATS
Data de Sinatura: 24/12/2021
HASH: 1808d4d10ae27bd68a439624df3d3302

Dona MARÍA CELESTE FERNÁNDEZ AUGULLA

Visto que todos/as os/as candidatos/as superaron a proba, o Tribunal procedeu a revisar a
documentación presentada polos aspirantes comprobando se os mesmos acreditaban estar en
posesión do Celga 2, concedendo aos aspirantes que o tiñan 1 punto, habendo dúas persoas que non
estaban en posesión do mesmo, sendo: Dona MARÍA ISABEL FERNÁNDEZ PÉREZ e Don MANUEL
SANTORO ESPERA, polo que deberán facer o TERCEIRO EXERCICIO, que consistirá na tradución directa
ao idioma galego, sen axuda do diccionario, dun texto en castelán elixido polo Tribunal.
O Tribunal acordou convocar a estas dúas persoas para que realicen o terceiro exercicio, aínda que
sen fixar a data, polo que se publicará na páxina web e no Taboleiro de anuncios do Concello de
Ponteareas o día e o lugar onde deberán desenvolver esta proba.
E non sendo outro o obxecto desta reunión, ás 19:05 horas do día anteriormente indicado, pola
presidenta levántase a sesión, de todo o cal eu como secretario do tribunal dou fe.
RECLAMACIÓNS.
As puntuacións obtidas neste exercicio publicaranse no taboleiro de anuncios e na páxina web do
Concello, e as persoas aspirantes terán un prazo de 2 días hábilies, contados a partirdo día seguinte ao
da publicación da puntuación, para presentar as reclamacións que se consideren oportunas.
RECURSOS:

Asdo.-Elizabeth Mella Lorenzo

Asdo.-José González Montero

Asdo.- José Manuel Lamora Alonso

Asdo.- Carmen González Otero
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Contra a presente acta, poderase interpoñer recurso de Alzada ante o tribunal de valoración ou
órgano que o nomeu, no prazo dun mes, a partir do día seguiente da súa publicación no taboleiro de
anuncios do Concello, de acordo co establecido no artigo 121 Lei 39/2015 do 1 de outubro, do
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

