
ACTA

En Arzúa, a 26 de xullo de 2016.

Sendo as 10.08 horas, reúnense na dependencia do edificio municipal onde se atopan as
instalacións da Emisora municipal de radio, na rúa Padre Pardo nº 33, os membros integrantes da
Comisión Seleccionadora que cualificará a  proba práctica de que consta o proceso de selección
-polo sistema de oposición- para poder seleccionar á persoa que se contratará por un período de
dous meses e medio, para desempeñar o posto de traballo de auxiliar da Emisora municipal de
radio; e iso de conformidade coas bases aprobadas por decreto do alcalde ditado o día 23 de xuño
de 2016; A saber:

* Presidente: don Armando Cascón Rodríguez, director da Emisora municipal de radio.
* Secretario: don Manuel  Gerbolés Fernandez,  conserxe-condutor  e  axente recadador do

concello de Arzúa
* Vogais:
-Don José Ramón Bernárdez Sexto, auxiliar da Emisora municipal de radio.
-Don Ramón Torreiro González, encargado da Biblioteca Municipal.

E  visto  que  existe  o  quórum  suficiente  para  a  válida  constitución  da  Comisión
Seleccionadora  –de  conformidade  co  disposto  no  artigo  26,  nº  1,  da  Lei  30/1992,  de  26  de
novembro do Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo
Común-, o Sr. presidente procedeu a declarar constituida dita Comisión, dispoñendo acto seguido
que se procedese a realizar a proba práctica de que consta esta oposición, que consistiría en realizar
o control técnico durante a emisión dun programa de radio.

Polo que, co fin de dar comezo a dita proba, chamouse aos  aspirantes interesados, seguindo
para iso o orde alfabético dos seus apelidos; aos cales  -sucesivamente- se lles puxo a fronte do
control técnico da Emisora municipal de radio; indicándolles que a proba consistiría en poñer en
funcionamento un programa de radio, durante un período de tempo de dez minutos.

Tras valorar a Comisión Seleccionadora o manexo do equipo electrónico que  realizara  cada
aspirante;

Considerouse procedente –por unanimidade dos catro membros asistentes- outorgalle  aos
aspirantes as seguintes puntuacións:

Nome e apelidos Proba
practica

1 Noemía Moar Muiño 5

2 Veronica Mouriño Sesto 4

3 Miguel Angel Facal Rodríguez 3

4 Lucia Soledad Abarrategui Amado 6

5 Mary Carmen Vivas Acosta 4

6 Miguel Conde Conde 7,5

7 Daniel Torres Vilela 4



8 Daniel Regueiro Varela 4,5

9 Sergio Pascual Espinilla 5,5

En  consecuencia  coas  puntuacións  outorgadas,  adoptáronse  –por  unanimidade  dos  catro
membros da Comisión Seleccionadora- os seguintes acordos:

Primeiro.-  Publicar  no Taboleiro  de Edictos  da  Casa  do  Concello  un  exemplar  da  acta
estendida desta reunión.

Segundo.- Facer saber aos tres aspirantes Noemía Moar Muiño, Lucia Soledad Abarrategui
Amado e Miguel Conde Conde, que superaron o exercicio de carácter práctico realizado no día de
hoxe, que -ao acreditar que estaban en posesión do Celga 3 ou equivalente- estarían exentos de
realizar o terceiro exercicio da oposición, sobre coñecemento do idioma galego; obtendo en dito
exercicio a puntuación máxima en dita proba, de 2,5 puntos cada un deles, por vir así previsto para
tales casos na Base décima das que rixen o proceso de selección.

Segundo.- Convocar ao aspirante don Sergio Pascual Espinilla, que non acreditou estar en
posesión do Celga 3, para que compareza a realizar a proba sobre coñecementos de idioma galego
(3ª da que consta a oposición) o vindeiro día 28 de xullo (xoves), ás 17.00   horas, instalacións da
Emisora municipal de radio, na rúa Padre Pardo nº 33.

Co cal douse por rematado o acto, as 12. 08 horas do indicado día; estendéndose a presente
acta,  para  ser  subscrita  polos  membros  da  Comisión  Seleccionadora  e  para  constancia  no
expediente. De todo o cal dou fe.


