
ACTA  TRIBUNAL CUALIFICADOR

Expte: 2020/E001/000002

CONTRATACIÓN DUN  ALBANEL E CATRO PEÓNS.  CONCELLO DE VALDOVI-
ÑO
PROGRAMA: PEL CONCELLOS 2020
RÉXIME: LABORAL TEMPORAL
SISTEMA SELECCIÓN: CONCURSO -ENTREVISTA PERSOAL
DATA: 04 de XUÑO  DE 2020  (Entrevista persoal).

Nas dependencias da Casa do   Concello de Valdoviño, o día 11 de xuño de
2020, ás nove horas e trinta minutos    reúnese o Tribunal  cualificador  para a
selección dun albanel  e de catro peóns ordinarios en réxime laboral temporal,
dentro do  programa de integración laboral mediante execución de obras e ser-
vizos mínimos municipais dos concellos da provincia de menos de 20.000 habi-
tantes, anualidade 2020; nomeado por  decreto de Alcaldía núm. 190/2020 de 2
de xuño e integrado por:  

Presidente: Manuel Larrosa Rodríguez , interventor do Concello. 
Vogais: 
Vicente Bogo Dopico. Oficial de servizos municipais.
Secretaria: Pilar Rivera Rodríguez, funcionaria do Concello

A reunión deste día ten por obxecto atender reclamación de Dn. Vicente Ro-
dríguez Ruíz á baremación da fase de méritos no proceso de selección de
catro peóns e un albanel (oficial de segunda) ao abeiro do programa pro-
vincial PEL CONCELLOS anualidade 2020.

Examinada a reclamación-alegación,  a Comisión seleccionadora á vista das
bases específicas (Base 6º “Desenrolo do proceso selectivo”) adoptou como
criterio xeral dentro do límite máximo de 4 puntos, e á vista do teor literal da
mesma, puntuar soamente un curso segundo o baremo coa correspondente
puntuación de forma que non son acumulables os cursos dentro da  mesma
materia ou epígrafe.

Ase mesmo repasada a puntuación do aspirante ao que fai referencia o recla-
mante que caso de prosperar a súa reclamación quedaría empatado : Dn. Án-
gel Ramón Bouza Ameneiros, ó mesmo corrixese o erro material no senso de
que non se lle valoraron tres cursos que estarían encadrados no apartado-epí-
grafe de “programas de capacitación, formación e integración no mercado labo-
ral organizados ou financiados polas Administracións Públicas”, e que corres-
ponden á Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol e da Xunta de
Galicia-Fondo Social Europeo.



Tamén efectivamente hai erro material de omisióm da puntuación obtida polo
reclamante  para  a  praza  de  albanel  (Oficial  de  segunda),  debendo  figurar
cunha puntuación de 2,5 puntos e subsanándose dita omisión.

Na súa virtude a Comisión seleccionadora desestima a reclamación de
Dn. Vicente Rodríguez Ruíz, confirmando a puntuación asignada ao mes-
mo e correxindo o erro material de puntuación asignada a Dn. Ángel Ra-
món Bouza Ameneiros nos termos anteriormente expostos pasando de
tres (3) puntos a catro (4) puntos, subsanándose o erro material de omi-
sión de asignación de puntuación a D. vicente Rodríguez Ruíz.

E sendo as dez horas, o Presidente do Tribunal da por rematada a súa actua-
ción, e estendese a presente acta que asinan todos os membros. 

Asdo/ O Tribunal


