
ACTA

En Arzúa, a 10 de abril de 2017.

Sendo as 12.10 horas, no local social da parroquia de Santa María, reunense os membros integrantes
do Tribunal Cualificador que cualificará o exercicio de carácter práctico do proceso de selección mediante
oposición, convocado para poder seleccionar ás persoas coas que se constituirá unha Bolsa de Emprego, para
ser contratadas cando resulte necesario cubrir  algún dos postos de traballo de  Operario-tractorista  que
existen  no  cadro  de  persoal  laboral  ao  servizo  deste  concello,  cando concurran  algunhas  das  seguintes
circunstancias: concesión de licenzas, distrute dos períodos de vacacións, concesión de permisos e situacións
de  excedencia;  efectuandose  esas  contratacións  en  calquera  das  modalidades  previstas  ao  abeiro  da
normativa contida no artigo 15 n.º 1 do Real Decreto Lexislativo 2/2015 de 23 de outubro, polo que  se
aprobou o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, así como no Real Decreto 2720/1998 de 18
de decembro. O cal se acordou realizar a través das Bases aprobadas pola Xunta de Goberno Local, na sesión
celebrada o día 14 de outubro de 2016.

Asisten a esta reunión os seguintes cinco integrantes do Tribunal Cualificador:
*Presidente:  D. Luis Folle Barrio (arquitecto técnico do Concello de Arzúa)
*Vogais:
- D. Jesus Rúa Taboada  (condutor e operario de servizos varios do Concello de Arzúa).
- D. Ramón Verea Castelo (encargado dos servizos de mantemento do Concello de Arzúa).
- D. Jose Manuel Alamancos Pampín (operario tractorista do Concello de Arzúa)
* Secretario: D. Juan Colmenares López-Soldado  (secretario do Concello de Arzúa), que actúa con

voz pero sen voto.

E, visto que existe o quórum suficiente para a válida constitución do Tribunal Cualificador, --de
conformidade co disposto no artigo 17, n.º 2 da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector
Público--, o  presidente procedeu a declarar constituido dito Tribunal, co obxecto de levar a cabo o segundo
exercicio da oposición, o cal consiste en realizar unha proba relacionada coas funcións a desenvolver no
posto de traballo de operario de servizos varios.

Comprobado que foron tres os aspirantes que superaron o primeiro exercicio (de carácter teórico)
desta oposición,  porque obtiveron unha puntuación igual ou superior a 10 puntos,  sobre 20 posibles,  na
valoración de dito exercicio; o cal les permitía acceder á realización do exercicio práctico previsto para o día
de hoxe.

Tras informar o presidente do Tribunal Cualificador, aos dous aspirantes que compareceron a realizar
este exercicio práctico,  que polos membros de dito tribunal  se acordara que este exercicio consistise en
realizar un percorrido co tractor que ten acoplado un brazo desbrozador, o cal se atopaba estacionado para
esta finalidade nunha pista que existe xunto ao local social da parroquia de Santa María, dispoñendo para iso
dun período máximo de quince minutos; cuxa proba cualificarase de 0 a 10 puntos, sendo necesario obter un
mínimo de 5 puntos para superar este exercicio.

Procedeuse a chamar aos dous aspirantes, polo orde de presentación das súas respectivas instancias
no Rexistro Xeral do Concello, para que -sucesivamente- se achegasen ao punto concreto onde se atopaba o
tractor  desbrozador  e  o  Tribunal  Cualificador,  para  unha vez alí  subir  ao citado tractor  e  realizar  unha
manobra de marcha atrás, bordeando a parcela arbolada que límita con dita pista, para seguidamente facer o
mesmo percorrido marcha adiante, ata o punto onde se atopa o tractor, procurando en ambos casos que a
máquina desbrozadora quedase o mais próxima á cuneta e cerca do solo que sería obxecto de desbroce.

E así,  segundo se foron realizando os exercicios -dende as 12.20 ata as 12.50 horas- o Tribunal



Cualificador foi levando a cabo a valoración de cada tarefa realizada; outorgando as seguintes puntuacións
polos catro membros integrantes con dereito a voto:

Nome e apelidos Resultado proba práctica

Carlos Cea Fuentes NP

Miguel Angel Meijide Cesar 5

Victor Souto López 7

En consecuencia  con todo o  exposto;  e  resultando (conforme ao disposto nas  Bases  Novena e
Undécima):

-Que a puntuación final virá determinada pola suma da puntuación obtida na proba teórica, na proba
práctica e na proba de galego.

-Que o Tribunal Cualificador elaborará a Bolsa de emprego, coas aspirantes que superen o proceso
de selección, establecendo como orde de colocación en dita bolsa o de maior a menor puntuación; e prorporá
ao alcalde a súa aprobación nos termos indicados.

O Tribunal Cualificador -por unanimidade dos seus catro membros con dereito a voto- adoptou os
seguintes acordos:

Primeiro.- Facer saber:
a) Aos dous aspirantes presentados que, como os dous obtiveron unha puntuación superior á mínima

de 5 puntos sobre 10 posibles, ningún quedaba eliminado neste proceso de selección, por canto que así se
establece na Base Novena das que rixen dito proceso.

b) Que, ao acreditar ambos aspirantes que estaban en posesión a lo menos do Celga 2 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 Novena das que rixen o proceso de selección.

Segundo.- Propoñer ao alcalde a aprobación dunha Bolsa de Emprego de operario-tractorista, que
estará integrada polas seguintes dúas persoas que superaron o proceso de selección, mediante o sistema de
oposición,  para  ser  contratadas  cando resulte  necesario  cubrir  algún dos  postos  de  traballo  de  operario
tractorista  que existen no cadro de persoal  laboral  ao servizo deste  concello;  co obxecto de realizar  as
funcións previstas na Base Cuarta das que rixen o proceso de selección, cando concorran as circunstancias
previstas na Base Primeira (Obxecto da convocatoria).

De maneira  que  esa  Bolsa  de  Emprego quede  integrada  polos  dous aspirantes  que  superaron  o
proceso de selección e polo orde resultante da puntuación obtida en dito proceso de selección; que quedou
concretado así:

Orde  de
puntuacion

Nome e apelidos Puntuacion
exercicio
teórico

Puntuación
exercicio
práctico

Puntuacion
proba  de
galego

TOTAL

1 Victor Souto López 14,25 7 2,5 23,75

2 Miguel Angel Meijide Cesar 13,25 5 2,5 20,75

Terceiro.- Dispoñer a publicación no Taboleiro de Edictos da Casa do Concello dun exemplar desta
acta,  para  coñecemento  dos  interesados,  e  aos  efectos  de  reclamacións  ou  de  calquera  posible  acto
impugnatorio.

Facendo saber ao mesmo tempo:
a) Que a Bolsa de Emprego, agora elaborada, surtirá os seus efectos unha vez que sexa aprobada

polo alcalde e publicada a resolución correspondente no Taboleiro de Edictos  e na páxina web do concello, e
b) Que a vixencia desa Bolsa de Emprego será de dezaoito meses, a contar desde o día seguinte ao da

publicación indicada, podendo ser acordada unha prórroga desta mesma Bolsa de Emprego por un período
máximo de outros dezaoito meses, se así se considera procedente.

Co cal douse por rematado o acto, ás 13.00  horas do indicado día; estendéndose a presente acta, para
ser subcrita polos membros do Tribunal Cualificador, e para constancia no expediente. De todo o cal dou fe.


