
 
 
 
 
 
ACTA DA SESIÓN DO TRIBUNAL CALIFICADOR DO PROCEDEMENTO 
DE SELECCIÓN DUNHA PRAZA DE TÉCNICO PARA A OFICINA TÉCNICA 
MUNICIPAL PARA A APLICACIÓN DAS NORMAS DO HÁBITAT PARA O 
ANO 2.009. 
 
No salón de sesións da Casa do Concello de Cabana de Bergantiños, cando son as 14:00 
horas do venres 19 de xuño de 2.009, reúnense os membros do tribunal de selección de 
1 praza de técnico para a Oficina Técnica Municipal para aplicación das normas do 
hábitat para o ano 2.009 do Concello de Cabana de Bergantiños, coa composición 
determinada mediante resolución de Alcaldía nº 375/2009 de 18 de xuño, estando 
presentes: Dª. Gema Vázquez López (Interventora do Concello) que actúa como 
Presidenta do Tribunal, Dª. Mª Elisa Fernández González (funcionaria do Concello) e 
Dª. Silvana Facal Martínez (traballadora laboral fixo do Concello) que actúan como 
vogais 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, procedese á realización da entrevista curricular a 
tódolos aspirantes admitidos e que son chamados por orde alfabética. Rematada a 
entrevista procedese por parte do Tribunal a realizar a valoración dos méritos alegados e 
acreditados por parte dos aspirantes cos seguintes resultados: 
 

NOME 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 Total 
Ayerbe Segurola Juan Ignacio 0,50 2 ---- 1,52 0,80 0,50 2,50 7,82 
Caamaño Puñal Javier Enrique 1 2 ---- 1,51 0,20 0,50 2,00 7,21 
Cotoya Díaz Vanesa 1 --- ---- 0,01 ---- 0,50 0 1,51 
Gómez Manzano Mª Carmen 1 ---- ---- 0,60 ---- 0,50 2,00 4,10 
Rey Mancebo Andrés Laurea. 1 0,80 0,25 ---- ---- ---- 2,00 4,05 
Rivas Negreira Vicente 0,50 3 3 1,80 0,60 0,50 2,00 11,40 

 
 
Onde: 
3.1 = Titulación académica. 
3.2 = Experiencia profesional efectiva. 
3.3 = Especialización do perfil profesional de urbanismo, vivenda.. 
3.4 = Formación directamente relacionada coa praza. 
3.5 = Coñecementos de informática. 
3.6 = Coñecementos de galego. 
3.7 = Entrevista persoal. 
 
 
Polo que á vista da suma total das puntuacións obtidas nos distinto apartados, o Tribunal 
de selección por unanimidade dos seus membros con dereito a voto decidiu propoñer a 
D. Vicente Rivas Negreira para a praza de Técnico para a Oficina Técnica Municipal  
para a aplicación das normas do hábitat para o ano 2.009. De conformidade co previsto 
no punto décimo das bases esta persoa terá un prazo de 3 días hábiles (excluído o 
sábado) a contar a partir do día seguinte á publicación da Acta na web e no taboleiro de 
anuncios do Concello, para presentar no rexistro xeral do Concello, a documentación 
esixida no citado punto décimo das bases. Os restantes aspirantes quedarán como  



 
 
 
 
 
 
suplentes na orde da puntuación obtida para os casos de renuncia, ou vacantes 
sobrevidas da citada praza. 
 
Asinan os membros do tribunal. 


