EXPEDIENTE Nº: 2021/TRIBUNAL/000021

ANUNCIO DO TRIBUNAL CUALIFICADOR DO PROCESO SELECTIVO CONVOCADO PARA A
PROVISIÓN DE TRES PRAZAS DE ADMINISTRATIVO (UNHA DELAS RESERVADA PARA PERSOAS
CON DISCAPACIDADE XERAL) DA ESCALA DA ADMINISTRACIÓN XERAL, GRUPO C, SUBGRUPO
C1, INCLUÍDAS NA AMPLIACIÓN DA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO DO ANO 2020, POLA
QUENDA LIBRE.
DETERMINACIÓN DA NOTA DE CORTE.- Reunido o Tribunal Cualificador, o día 26 de maio de
2021, para proceder á súa cualificación aplicando os criterios de cualificación establecidos na base 6ª,
apartado a), das bases específicas do proceso selectivo, o Tribunal aprobou por unanimidade que a
puntuación (nota de corte) esixida para superar o exercicio se corresponda con 17 respostas
acertadas, unha vez descontadas, de ser o caso, a penalización por respostas incorrectas e non
contestadas.
RESULTADO DO PRIMEIRO EXERCICIO.- Aplicando os criterios de cualificación establecidos na
base 6ª, apartado a), das bases específicas do proceso selectivo e tendo en conta a nota de corte
polo tribunal, as persoas aspirantes aprobadas obtiveron as seguintes cualificacións:
Quenda libre - persoas con discapacidade xeral (unha praza)
As persoas aspirantes admitidas ao proceso selectivo pola quenda libre - persoas con discapacidade
xeral ou ben non se presentaron, non superaron o exercicio ou foron automaticamente eliminadas do
proceso, ao non seguir as instrucións que obran na mesma plantilla de respostas do exercicio, de
conformidade coas normas lidas polo tribunal inmediatamente antes da realización deste.
Quenda libre xeral (dúas prazas)
NOME

APELIDOS

NOTA

MARIA DEL PILAR

DIAZ PAVÓN SÁNCHEZ TEMBLEQUE 7,667

MARTA

BLACH SILVA

7,667

SUSANA

VÁZQUEZ BARBOSA

7,333

MERCEDES

MUNAIZ ALONSO

7,333

VICTOR LORENZO

ABELLEIRA ARGIBAY

7,333

SEGUNDO

FEIJOO FARIÑA

7,000

MARIA DOLORES

CHAPELA GALLEGO

7,000

MONICA

CASAS VÁZQUEZ

6,667

NOA

PEREZ LORENZO

6,333

VERONICA

GONZÁLEZ GONZÁLEZ

6,333

NOELIA

NEILA ROUCO

6,000

ANDREA

NARTALLO POSE

6,000

SONIA

DIÉGUEZ RODRÍGUEZ

6,000

ÁNGEL

MARTÍN FREIJEIRO

5,667
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BLANCA MARIA

FERNÁNDEZ NÚÑEZ

5,667

JOSÉ

FERNÁNDEZ CAMPOS

5,667

SILVIA

DE PEROY PEREIRA

5,667

FERNANDO

CORROCHANO TORRES

5,667

LAURA

AGRAFOJO DE SANTIAGO

5,667

MONICA

VÁZQUEZ DOMÍNGUEZ

5,333

MARÍA BELÉN

DÍAZ SIXTO

5,333

NOELIA MARIA

BACELO LÓPEZ

5,333

JUAN MANUEL

ÁLVAREZ PÉREZ

5,333

SONIA MARÍA

VARELA CRUJEIRAS

5,000

ALEXANDRA

TATO TORRES

5,000

JESÚS MANUEL

PINTOS CAPEÁNS

5,000

JOSE

PADÍN TORRES

5,000

CARLOS

NEIRA CORTIZAS

5,000

BLANCA

LIJÓ RODRIGUEZ

5,000

SONIA

JUSTO MÍGUEZ

5,000

LUCÍA

IGLESIAS RIVAS

5,000

VÍCTOR

GODOY FILGUEIRA

5,000

BARBARA MARÍA

CARIDE NIMES

5,000

LUCÍA

SILVA CANABAL

4,667

SARA

SÁENZ-DIEZ CASTROVIEJO

4,667

MARIA JESÚS

LORENZO NÚÑEZ

4,667

MARÍA DEL CARMEN DE LA CRUZ CASALDERREY

4,667

LUCÍA

CARIDE NIMES

4,667

SILVIA

VILLAR RIVERA

4,333

MARÍA

VARELA PORRAL

4,333

ELISABETH

SERRANO VILARIÑO

4,333

MARTA

LAMAS MARTÍNEZ

4,333

BEATRIZ

GONZÁLEZ VECIN

4,333
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NOELIA

GESTAL RODRÍGUEZ

4,333

ROSA MARÍA

FRANCISCO SOUTO

4,333

ÁLVARO

ESCARIZ CAMOIRA

4,333

DÉBORA

ABALDE LINO

4,333

As persoas aspirantes admitidas ao proceso selectivo e non incluídas na anterior relación ou ben non
se presentaron, non superaron o exercicio ou foron automaticamente eliminadas do proceso, ao non
seguir as instrucións que obran na mesma plantilla de respostas do exercicio, de conformidade coas
normas lidas polo tribunal inmediatamente antes da realización deste.
O tribunal acordou establecer un prazo de dous días hábiles, a partir do día seguinte ao da publicación
deste anuncio no taboleiro de anuncios do Concello de Pontevedra, para que as persoas aspirantes
poidan presentar alegacións ou reclamacións directamente ante o tribunal, o cal deberá facerse por
rexistro de entrada ou a través da sede electrónica do Concello de Pontevedra dentro do prazo
establecido polo tribunal.
Sen prexuízo das alegacións ou solicitudes que as persoas aspirantes consideren oportunas realizar,
contra as resolucións do Tribunal e os seus actos de trámite cualificados poderase interpoñer, para
esgotar a vía administrativa, o recurso de alzada ante a autoridade que o nomeou, no prazo de un
mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación, consonte ao establecido no artigo 121 e
seguintes da Lei 39/2015, do 1 de outubro do procedemento administrativo das administracións
públicas.
Non obstante, os/as interesados/as tamén poderán interpoñer calquera outro recurso que estimen
procedente consonte a dereito.
As persoas aspirantes que non presenten as alegacións a través da sede electrónica do Concello de
Pontevedra ou directamente no rexistro xeral do Concello deberán achegalas, tamén, por fax
(886212843) no mesmo día da súa presentación para non interferir nos prazos de realización da
seguinte proba.
PUBLICACIÓN DO RESULTADO.- O Tribunal dispón que pola secretaria se publique no taboleiro de
anuncios do Concello de Pontevedra e, de forma complementaria, na Sede electrónica do Concello de
Pontevedra a relación coas cualificacións obtidas polos aspirantes aprobados , convocando as
persoas candidatas que o superaron para a realización do segundo exercicio escrito, obrigatorio e
eliminatorio, consistente no desenvolvemento por escrito, no prazo máximo de dúas horas, dun tema
de entre os incluídos na segunda e terceira parte do programa establecido na base sétima,
determinado ao chou polo tribunal inmediatamente antes do inicio do exercicio, o día 7 de xuño de
2021, ás 17:00 horas na Sala Obradoiros andar 0, do Pazo da Cultura situado na rúa Alexandre
Bóveda s/n.
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