EXPEDIENTE: 2021/TRIBUNAL /000001

ANUNCIO DO TRIBUNAL CUALIFICADOR DO PROCESO SELECTIVO CONVOCADO PARA CUBRIR
UNHA PRAZA DE TÉCNICO SUPERIOR DE MANTEMENTO DE ESPAZOS PÚBLICOS (QUENDA LIBRE)
INCLUÍDA NA OEP 2020
RESULTADO DO CUARTO EXERCICIO (COÑECEMENTO DO IDIOMA GALEGO).- Reunido o Tribunal o
día 22 de marzo de 2021, para proceder á cualificación do cuarto exercicio, puntuándose este de cero (0) a
tres (3), o resultado foi o seguinte:
NOME E APELIDOS
SANTIAGO
FONTAN

NARCISO

NOTA
LOPEZ

INES MERA RICO

2,4
2,865

RECURSOS.- Contra as resolucións do Tribunal e os seus actos de trámite cualificados, neste caso, contra
o cuarto exercicio, coñecemento do idioma galego e, especialmente as cualificacións do proceso selectivo
referido anteriormente poderase interpoñer, para esgotar a vía administrativa, o recurso de alzada ante a
autoridade que o nomeou (Concelleira do servizo de persoal e cultura), no prazo dun mes contado a partir
do día seguinte ao da súa publicación no taboleiro de edictos, consonte ao establecido no artigo 121 e
seguintes das Lei 39/2015 do 1 de outubro do procedemento administrativo das administracións públicas.
No obstante, os/as interesados/as tamén poderán interpoñer calquera outro recurso que estimen procedente
consonte a dereito.
PUBLICACIÓN DO RESULTADO E CONVOCATORIA PARA O QUINTO EXERCICIO.- O Tribunal dispón
que pola secretaria se publique no taboleiro de anuncios do Concello de Pontevedra, sito na rúa Michelena
30 (baixo) e de forma complementaria se publique na sede electrónica do Concello de Pontevedra
(sede.pontevedra.gal), a relación coas calificacións obtidas polos aspirantes, convocando aos candidatos
que o superaran para a realización do quinto exercicio práctico, obrigatorio e eliminatorio que poderá
consistir na redaccción da solución a como mínimo dous supostos prácticos (nos que se poderán incluír unha
ou máis preguntas) ou na realización de como mínimo de dúas tarefas, todo elo relativo às tarefas ou
funcións propias da súa subescala e categoría. No caso de que se trate de supostos prácticos escritos, cada
un destes poderá consistir na emisión de informes técnicos, de informes-proposta técnicos de actuación, na
análise e valoración técnica de algunha actuación da administración ou calquera outra actuación que se
corresponda coas funcións ou tarefas propias da súa subescala e categoría e deberán ser lidos
obrigatoriamente ante o tribunal en sesión pública. No suposto de consistir nunhas probas de carácter
manual que os aspirantes deban realizar de un en un, dada a súa natureza, o exercicio non poderá realizarse
de xeito anónimo, polo que o desenvolvemento terá natureza pública, excepto para os opositores chamados
para a realización deste para garantir a igualdade; O día 7 de abril, às 10:00 horas, Edificio Casa Azul, rúa
Sor Lucia nº 2, sala Valdecorvos.
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