
ACTA COMPLEMENTARIA DO TRIBUNAL DE SELECCIÓN PARA MANTEDORES 
DE EDIFICIOS PÚBLICOS

Na Sala de Reunións do Concello de Ponteareas, ás 10:20 horas, do día 31 
de maio de 2019, baixo a Presidencia de don Juan Luis Fernández Vázquez, 
funcionario  adscrito  ao  departamento  de  Medio  Ambiente,  reúnense  os 
membros compoñentes do Tribunal de selección, conforme ás Resolucións 
nº 2019/ 1760 e 2019/1826, do 22 e 27 de maio respectivamente, integrado 
por:
D. José Sotelo López
Dª Ángela Mónica Sequeiros Ameijeira
Dª Olga Pérez Rodríguez (traballadora municipal)
Dº  Angelina  Carrera  Márquez  (funcionaria  adscrita  departamento  de 
Secretaría e que actúa como Secretaria do Tribunal de selección.

Faise constar que o pasado día 28 levouse a cabo unha selección de persoal, 
para 4 postos de mantedores de edificios públicos,  tal e como se recolle na 
acta  redactada  ao  efecto  e  que  consta  no  expediente   nº   3772/2019, 
quedando un dos  postos vacante por presentarse unicamente 3 candidatos.

Unha  vez  rematado  o  proceso,  por  parte  do  Tribunal  de  selección, 
solicitouse,  de  xeito  verbal,  á  oficina  de  emprego  a  remisión  de  outros 
posibles candidatos. 

Con data 29 de maio de 2019, o Servizo público de Emprego de Galicia 
remite  unha  relación  de  novos  candidatos  que  se  axustan  ao  perfil 
profesional  solicitado,  co  fin  de  dar  cumprimento  ao  interesado  polo 
sinalado Tribunal, resultando ser:
-Dª Mª del Mar Gallego Onis
-D. Tomás Rodríguez de Jesús

Os membros do Tribunal, con base no artigo 4.3 das Bases xerais, aprobadas 
por  Resolución  de  Alcaldía  nº  2019/1722,  do  20  de  maio  de  2019,  que 
establecen as normas que rixen este procedemento e tendo en conta que os 
citados candidatos foron convocados para o día de hoxe (31 de maio de 
2019) ás 10:00 horas,  acordan reunirse para o sinalado día e hora, na Casa 
do  Concello,  co  obxecto  de  levar  a  cabo  a  valoración  dos  méritos  e  a 
entrevista.

Como consecuencia do exposto chámanse a:

DONA MARÍA DEL MAR GALLEGO ONIS, con DNI 51.914.547, 
Para a valoración de méritos, acreditase mediante:

     



-Informe da traballadora social do 31 de maio de 2019, no que indica, entre 
outros, que actualidade a Sra. Gallego Onis, está afectada por factores que 
determinan a súa situación de risco ou exclusión social, que é preceptor da 
RISGA e que ten un proxecto de integración social de carácter laboral.

-Copia do DNI

Polo Presidente realízanse seis preguntas relacionadas cos traballos posibles 
que podería levar a cabo, contestando correctamente dúas  delas.

Valoración de méritos

-Asignación proxecto inserción....................2 puntos

-Muller………………………………………..……..0,5 puntos

-Idade...........................................................2 puntos

-Risga........................................................….1 puntos

Total..........................………………………….....5,5 puntos

Valoración entrevista.....................................2 puntos

TOTAL PUNTOS ..........................………..7,5 puntos

DON TOMÁS RODRÍGUEZ DE JESUS, con DNI 45.162.451 L

 Para a valoración de méritos, acreditase mediante:

-Informe da traballadora social do 31 de maio de 2019, no que indica, entre 
outros, que actualidade o Sr. Rodríguez de Jesus, está afectado por factores 
que determinan a súa situación de risco ou exclusión social, que é preceptor 
da RISGA e que ten un proxecto de integración social de carácter laboral.

-Copia do DNI

Polo Presidente realízanse seis preguntas relacionadas cos traballos posibles 
que podería levar a cabo, contestando correctamente dúas delas.

Valoración de méritos

-Asignación proxecto inserción....................2 puntos

-Risga.....................................................…..1 puntos

Total..........................…………………………....3  puntos

Valoración entrevista....................................2 puntos

TOTAL PUNTOS ..........................………......................5 puntos.

   



Á vista das puntuacións obtidas polos candidatos presentados o día  28 e os 
presentados o día de hoxe, o Tribunal de selección acorda  deixar sen efecto 
a cualificación  sinalada na Acta do día 28 de maio, e acorda a seguinte orde 
de cualificación definitiva:

1.- D. BENIGNO CUEVAS BUGARIN.............................................12,50 puntos

2.- D. MIGUEL ANGEL FERNÁNDEZ BARRAL........................12,00 puntos

3.- Dª MARÍA DEL MAR GALLEGO ONIS.................................... 7,00 puntos

4.- D. CARLOS RAMIRO FERNÁNDEZ SALGUEIRO............. 5,00 puntos

RELACIÓN COMPLEMENTARIA DE ASPIRANTES AOS PROPOSTOS 

5.- D. TOMÁS RODRÍGUEZ DE JESUS...........................................5,00 puntos

Na  súa  consecuencia  o  Presidente  do  Tribunal  de  selección,  á  vista  das 
puntuacións obtidas  polos aspirantes PROPÓN á Alcaldía:

Primeiro: A contratación de don BENIGNO CUEVAS BUGARIN, don MIGUEL 
ANGEL FERNÁNDEZ BARRA,  dona MARÍA DEL MAR GALLEGO ONIS e  don 
CARLOS RAMIRO FERNÁNDEZ SALGUEIRO..

Segundo: Publicar a proposta no taboleiro municipal, na páxina web e no 
taboleiro  de anuncios  dixital,  conforme ó  disposto  nas  Bases  Xerais  que 
rexiron esta selección.

E  non  sendo  outro  o  obxecto  desta  reunión,  por  orde  do  Presidente, 
levántase a mesma, de todo o que eu, Secretaria, dou fe.
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