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ACTA DO TRIBUNAL PROCEDEMENTO SELECTIVO PARA A PROVISIÓN DUNHA PRAZA DE
TÉCNICO/A SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN XERAL, POR PROMOCIÓN INTERNA
No Salón de Plenos da Casa do Concello de Ponteceso, sendo as 10.30 horas do día 5 de febreiro
de 2020 constitúese o Tribunal que haberá de xulgar o procedemento selectivo seguinte:
Pola resolución da alcaldía núm. 604/2019, de data 9 de outubro de 2019, aprobouse a convocatoria
e as bases reguladoras que rexerán o procedemento selectivo para a provisión da praza de Técnico
Superior-Coordinador Xeral deste concello, publicándose íntegramente no BOP núm. 203 de 24-102019, taboleiro de anuncios e na páxina web municipal. Advertido erro nas bases, procedeuse á súa
corrección por medio da resolución da alcaldía núm. 9/2020, do 10-01-2020, publicándose
íntegramente na páxina web municipal e no taboleiro de anuncios.
No DOG núm. 221, do 20-11-2019, publicouse o anuncio da convocatoria. O prazo para a
presentación de solicitudes será de 20 días naturais dende o seguinte hábil ao da publicación deste
anuncio no DOG. Durante o prazo hábil para a presentación de solicitudes foron presentadas as
seguintes:
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SOLICITANTE
EMILIO A. CAÍNZOS QUINTÁS

DNI
76406099F

REXISTRO
3911 05-12-2019

Pola resolución da alcaldía núm. 43/2020 de data 23 de xaneiro aprobouse a lista definitiva de
aspirantes admitidos, e ao non haber excluídos ao procedemento selectivo para a provisión do posto
de traballo vacante ““Técnico Superior-Coordinador Xeral”, consonte á base Quinta:
ADMITIDOS:
SOLICITANTE
DNI
REXISTRO
EMILIO A. CAÍNZOS QUINTÁS
***0609**
3911 05-12-2019
EXCLUÍDOS:
SOLICITANTE
NINGÚN

DNI

REXISTRO

Pola resolución da alcaldía núm. 43/2020 de data 23 de xaneiro nomeuse aos membros do Tribunal
do procedemento selectivo, e no dia da data concorren os seguintes membros:
Presidente
Titular: D. Adrián Juan Márquez Caramés, Secretario do Concello de Abegondo.
Vogais(2):
Titular: D. José Martínez Názara, Técnico de A.E, Coordinador das áreas de Cultura, Deportes e
Xuventude do Concello de Cambre.
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Titular: D. Carlos Pérez González, Técnico de A.X, Xefe do Servizo de Planeamento do Concello da
Coruña.
Secretaria:
Titular: Lucía Rodríguez Mata, Interventora do Concello de Ponteceso.
A actuación do Tribunal deberá axustarse ás Bases da convocatoria e estará facultada para resolver
as cuestións que puidesen suscitarse no curso do proceso selectivo e para adoptar os acordos
necesarios para a debida orde do mesmo en todo o non previsto nestas normas. A comisión de
valoración resolverá, por maioría de votos dos membros presentes, todas as dúbidas que xurdan da
aplicación das normas contidas nesta resolución e determinará a actuación procedente nos casos
previstos. Os seus acordos só poderán ser impugnados polos interesados nos supostos e na forma
establecidos na Lei 39/2015 do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das
Administracións Públicas. A abstención e recusación dos membros da comisión de valoración, no
seu caso, realizarase consonte ao disposto nos artigos 23 e 24 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, do
Réxime xurídico do Sector Público.
O Presidente da por constituído o Tribunal, e procédese a actuar consonte ao establecido nas bases
da convocatoria.
En primeiro lugar o Tribunal acorda elaborar a primeira proba consistente nun cuestionario tipo test
con corenta preguntas, máis cinco de reserva, con catro respostas alternativas, baseadas no anexo
III, temas 1 ao 40. O tempo máximo para a realización do mesmo é de 60 minutos.
Ás 11:34 horas procédese ao chamamento dos aspirantes admitidos, presentándose os seguintes:
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SOLICITANTE
EMILIO A. CAÍNZOS QUINTÁS

DNI
***0609**

REXISTRO
3911 05-12-2019

PRESENTADOS
SÍ

Sendo ás 11:36 horas procédese ao comezo do primeiro exercicio.
Sendo ás 12:15 horas remata o primeiro exercicio.
Procédese á valoración do primeiro exercicio e o Tribunal acorda outorgar as seguintes
cualificacións:
SOLICITANTE
EMILIO A. CAÍNZOS QUINTÁS

DNI
***0609**

REXISTRO
3911 05-12-2019

1º EXERCICIO
16,50

Dacordo coas bases reguladoras, es especial a base Sétima, o Tribunal ACORDA:
1.º Declarar ao seguinte aspirante APTO coa cualificación que consta, e convocalo para a realización
do segundo exercicio, a celebrar o día 14 de febreiro de 2020 ás 10:30 no Salón de Plenos da Casa
do Concello de Ponteceso
SOLICITANTE
EMILIO A. CAÍNZOS QUINTÁS

DNI
***0609**

REXISTRO
3911 05-12-2019

1º EXERCICIO
16,50
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2.º Publicar na páxina web municipal, www.ponteceso.gal, e no taboleiro de anuncios electrónico e
o da Casa do Concello a acta deste primeiro exercicio.
Sendo as 12:30 horas o Presidente do Tribunal remata a sesión e redáctase a presente acta que
asinan conxuntamente os membros do Tribunal Cualificador.
Polo Tribunal:
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A Secretaria,

3

