
 

 

 

 

 

 

ACTA DA SESIÓN DO TRIBUNAL CALIFICADOR DO PROCEDEMENTO 
DE SELECCIÓN DE TRES PEÓNS E 1 OFICIAL (ALBANEL) PARA 
INFRAESTRUCTURAS NO MEDIO RURAL INCLUÍDOS NO PROGRAMA 
DE COOPERACIÓN. 
 

No salón de sesións da Casa do Concello de Cabana de Bergantiños, cando son as 14:00 

horas do día 26 de xullo de 2.011, reúnense os membros do tribunal de selección do 

procedemento de selección de 3 prazas de peón e 1 de oficial para infraestructuras no 

medio rural, coa composición determinada mediante resolución nº 491/2011 do 21 de 

xullo, estando presentes: Dª. Gema Vázquez López (funcionaria do Concello) que actúa 

como Presidenta do Tribunal, D. José Manuel Varela Lema (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 valorados os méritos acreditados por cada un dos aspirantes se procede á 

realización práctica de dúas probas conforme ao establecido nas bases de selección, 

consistentes na realización dun muro de ladrillo. 

 

Resultando a seguinte puntuación para os aspirantes presentados á praza de oficial 

albanel; 

 

NOME A B C D E Total 
Mourin Gil Santiago 0 0,02 0 0,50 3 3,52 

Pose Pose, José Antonio 1 0,5 0 0,50 8 10,00 

Puente Freire, Julio 1 0,5 0 0 6 7,50 

 
Onde: 

A= Puntos por programa cooperación. 

B=Experiencia profesional. 

C=Coñecemento de galego. 

D=Carnet de Conducir B1. 

E=Proba de construcción de muro. 

 

Polo que á vista da puntuación o tribunal de selección acorda por unanimidade dos seus 

membros con dereito a voto, propoñer para o posto de oficial (albanel) a D. José 

Antonio Pose Pose con D.N.I nº 32.368.898-D, quedando os restantes aspirantes na orde 

de puntuación obtida como suplentes ante posibles baixas, renuncias ou calquera outra 

incidencia. 

 

Seguidamente por parte do tribunal procédese á valoración das probas e dos méritos 

alegados por parte dos aspirantes presentados ao posto de peón cos seguintes resultados: 

 

NOME A B C D Total 
Pérez Blanco, José 0 0,05 0 6 6,05 

López Velo José Manuel 0 0,05 0 6 6,05 

Lema Souto, Remy Saúl 0 0,05 0 6 6,05 

Mira Rodríguez, Cándido 0 0,02 0 5 5,02 

 



 

 

 

 

 

 
Onde: 

A= Puntos por programa cooperación. 

B=Experiencia profesional. 

C=Coñecemento de galego. 

D=Proba de construcción de muro. 

 

Polo que á vista da puntuación obtida o tribunal de selección por unanimidade dos seus 

membros con dereito a voto decidiu propoñer a D. José Manuel López Velo con D.N.I 

nº 79.335.097-R, D. Remy Saúl Lema Souto con D.N.I nº 47.365.655-F, e D. José Pérez 

Blanco con D.N.I nº 32.809.035-H, para as 3 prazas de peón, quedando os restantes 

aspirantes como suplentes pola orde da súa puntuación no caso de vacantes, renuncias, 

baixas ou calquera outro continxencia. 

 

E non sendo outro o obxecto da presente levántase a sesión do tribunal cando son as 

15:00 horas do día antedito, asinan os membros do tribunal. 

 


