RAFAEL SANCHEZ BARGIELA SECRETARIO DO TRIBUNAL AVALIADOR PROCESO SELECTIVO PARA A
COBERTURA INTERINA DA PRAZA DE TÉCNICO DE XESTIÓN (GRUPO A SUBGRUPO A2) E
CONSTITUCIÓN DE LISTA FORMACIÓN
CERTIFICA: Que por unanimidade dos membros do Tribunal reunido o día 15/12/2020, unha vez rematada a
lectura do exercicio por todos os aspirantes que se presentaron a mesma, acordou o e a continuación se transcribe
literalmente:
Reunido o tribunal para a avaliación do terceiro exercicio da fase de oposición do proceso selectivo para a
cobertura interina da praza de Técnico de Xestión e formación dunha listaxe de reserva para nomeamentos
interinos, realizado o día 15/12/2020 nas dependencias da casa do Concello (sala de concelleiros), composto
polos seguintes membros :
Pilar Fernández Alonso, presidente.
María Angeles Domínguez Ramos, vogal.
Elisa Marqués Parrilla, vogal
Javier González López-Mosquera, vogal
Rafael Sanchez Bargiela, Secretario do tribunal.
Segundo indica o artigo 8 C) das bases de selección, o terceiro exercicio consistirá na realización por escrito
dun informe con proposta de resolución, sobre un ou varios supostos prácticos, que estarán relacionados
coas materias do programa
anexo.
O Tribunal propuxo dous supostos, puntuando cada un deles 10 puntos e cuxos supostos figuran dentro do
expediente de selección.
As instrucións que se deron foron as seguintes:
1.- Dispón de 180 minutos para a realización do exercicio.
2.- Cada pregunta se valorará en 10,00 puntos cada unha.
3.- Os aspirantes poderán dispoñer de textos legais sen comentarios e calculadoras segundo se indica nas
bases.
4.- Unha vez finalizada a realización da proba por todos os aspirantes, se procedería a lectura en sesión
pública.
Sendo as 09:10 da comezo o terceiro exercicio. Indicándolle aos aspirantes que unha vez rematado o exame
o mesmo fora introducido nun sobre o cal debía ser pechado e asinado na solapa por cada aspirante.
Unha vez rematada a realización do exame se comezou coa lectura, sendo as 12:30 horas Este exercicio
puntuarase de cero a vinte puntos, sendo necesario para superar o exercicio obter un mínimo de 10 puntos.
Unha vez efectuada a lectura o tribunal decide o seguinte resultado:
Nome
Laura
José Alberto
Mª del Pilar

Apelido1
Agrafojo
Cousido
Díaz-Pavón

Apelido2
Terceiro exame
De Santiago
12,25
Fernández
13,25
Sánchez-Tembleque
14
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Pablo
Jacobo

Escobero
Moreira

Cela
Ferro

15,75
13,75

Dado que a aspirante Mª del Pilar Díaz-Pavón Sánchez-Tembleque non acreditou a posesión do Celga 4. Se
convoca a esta aspirante a realización do exercio obrigatorio e non eliminatorio de coñecemento de galego
para o vindeiro martes día 12/01/2021 as 11:00 horas na casa do Concello sita na praza do Concello nº1
36700 Tui.
Asemade coma este exercicio non é eliminatorio e en aras de axilizar o proceso se realiza a apertura do prazo
para a presentación da documentación xustificativa dos méritos alegados xunto coa instancia de participación,
de xeito que o mesmo día 12/01/2021 se realizará a valoración dos mesmos.
Polo que se concede un prazo de 3 días hábiles para presentar a documentación xustificativa, agradecendo
que en caso de que, non se vaia presentar mérito algún se remita correo electrónico a dirección
secretaria.persoal@tui.gal indicando esta circunstancia.
Os aspirantes disporán dun prazo de tres días hábiles para presentar alegación ás valoracións da listaxe
provisional. Se a reclamación se presentara fora das dependencias municipais, deberá enviarse o correo
electrónico secretaria.persoal@tui.gal o xustificante da mesma.
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O Secretario do Tribunal:
Rafael Sánchez Bargiela.

