
 
 
 
 
 
 
ACTA DA SESIÓN DO TRIBUNAL CALIFICADOR DO PROCEDEMENTO 
DE SELECCIÓN DE CATRO PRAZAS DE TRABALLADORES PARA 
ASISTENCIA E VIXIANCIA NAS PRAIAS DO CONCELLO DE CABANA DE 
BERGANTIÑOS. 
 
No salón de sesións da Casa do Concello de Cabana de Bergantiños, cando son as 13:30 
horas do día 10 de xuño de 2.009, reúnense os membros do tribunal de selección do 
procedemento de selección de catro prazas de traballadores para asistencia e vixilancia 
nas praias do Concello, coa composición determinada mediante resolución nº 337/2009 
do 4 de xuño, estando presentes: Dª. Gema Vázquez López (Interventora do Concello) 
que actúa como Presidenta do Tribunal, Dª. Dolores Hortas Baleiro (persoal do 
Concello), Dª. Silvana Facal Martínez (persoal do Concello) e D. Federico M. Suárez 
Cancelo, Secretario do Concello que actúa como Secretario do Tribunal, con voz pero 
sen voto. 
 
Unha vez constituído o Tribunal este se traslada ás instalacións da piscina municipal co 
obxecto de proceder a realizar as probas prácticas (FASE DE OPOSICIÓN) previstas 
nas bases de selección aprobadas mediante resolución de Alcaldía nº 338/2008 dio 18 
de xuño, cos seguintes resultados: 
 
Nome 1ª proba. Nado + 

extracción. 
2ª proba. 

Buceo+remolque 
3ª proba. 

Combinada 
Calificación. 

Baneira Collazo 
Fernando 

1´13´´ 1´03´´ 1´14´´ Apto 

Castro Pose, Adrián Non presentado Non presentado Non presentado Non apto 
Cotelo Díaz Marta 1´22´´ 0´54´´ 1´19´´ Apta 
Estramil Mato 
Estefanía 

1´38´´ 1´07´´ 1´42´´ Apta 

Lema Lema Adrián 1´38´´ 0´57´´ 1´33´´ Apto 
Lois Costa Marcos Non presentado Non presentado Non presentado Non apto. 
López Agra Adrian 1´13´´ 0´53´´ 1´16´´ Apto 
Parafita Rivera 
Daniel 

1´24´´ 0´51´´ 1´20´´ Apto 

Recarey Lema 
Jacobo 

1´40´´ 1´07´´ 1´46´´ Apto. 

Rodríguez 
Ameijeiras Felipe 

Retirado ------ ---- Non Apto. 

 
 
Polo tanto á vista do resultado das probas de carácter eliminatorio, quedan eliminados 
D. Adrián Castro Pose, por non presentarse, D. Marcos Lois Costa, por non presentarse, 
e D. Felipe Rodríguez Ameijeiras por retirarse durante a realización da primeira proba. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Seguidamente o Tribunal pasa a valorar os méritos presentados polos aspirantes 
declarados como aptos (FASE DE CONCURSO), co seguinte resultado: 
 
 
Nome Experiencia prof. Titulación e cursos Total 

Baneira Collazo Fernando 0 0 0 
Cotelo Díaz Marta 0 0 0 

Estramil Mato Estefanía 0,50 0 0,50 
Lema Lema Adrián 0 0 0 
López Agra Adrián 0 0 0 

Parafita Rivera Daniel 0 0,10 0,10 
Recarey Lema Jacabo 0 0 0 

 
Polo tanto á vista da valoración dos méritos alegados polos aspirantes se aprecia a 
existencia dun quíntuple empate. Co fin de desfacer o citado empate e seleccionar 2 
prazas que acompañen a Dª. Estefanía Estramil Mato e a D. Daniel Parafita Rivera, se 
procede a aplicar a previsión establecida na base novena punto 2, que establece que “no 
caso de empate, resolverase pola mellor posición obtida na fase de oposición”, polo que 
o tribunal procede a valorar as probas realizadas na fase de oposición cos seguintes 
resultados: 
 
Baneira Collazo Fernando: Realizou dentro do tempo fixado tódalas probas. Realizou 
de xeito perfecto tanto a PLS como a RCP. 
Cotelo Díaz Marta: Realizou dentro do tempo fixado tódalas probas. Non realizou de 
xeito perfecto a PLS como a RCP, a colocación das máns non foi correcta. Na 2ª proba, 
non realizou de xeito correcto a patada remolque polo que recibiu un aviso. 
Lema Lema Adrián. Realizou dentro do tempo fixado tódalas probas. Realizou de xeito 
perfecto a PLS, sen embargo cometeu fallos na RCP xa que a colocación das mans non 
foi de todo correcta. 
López Agra Adrián: Realizou dentro do tempo fixado tódalas probas. Realizou de xeito 
perfecto a PLS, sen embargo cometeu fallos na RCP xa que a colocación das mans non 
foi de todo correcta. Na 2ª proba, non realizou de xeito correcto a patada remolque, 
soltou a man da anela e ía semiafundido. 
Jacobo Lema Recarey: Realizou dentro do tempo fixado tódalas probas. Non realizou de 
xeito perefecto a PLS, xa que non moveu en bloque ao inconsciente finxido, nin a RCP 
xa que a colocación das máns non foi de todo correcta. Na 2ª proba non fixo de xeito 
adecuado a patada remolque. 
 
Polo tanto á vista do anterior, e tendo en conta os criterios das bases de selección 
aprobadas por Resolución de Alcaldía nº 300/2009 do 27 de maio de 2.009, o Tribunal 
de Selección, por unanimidade dos seus membros presentes que teñen dereito a voto, 
decidiu propoñer para as 4 prazas de asistencia e vixiancia nas praias do Concello de  



 
 
 
 
 
 
Cabana de Bergantiños a: Dª. Estefanía Estramil Mato, D. Daniel Parafita Rivera, D. 
Fernando Baneira Collazo e D. Adrián Lema Lema. Quedando os restantes aspirantes en 
lista de espera ante posibles renuncias dos seleccionados e pola seguinte orde: (D. 
Adrián López Agra, Dª. Marta Cotelo Díaz e D. Jacobo Recarey Lema) 
 
Asinan os membros do tribunal. 


