
 

3.- ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL  TRIBUNAL 

:  PROCESO  DE  SELECCIÓN  PROCEDEMENTO  PARA  A  COBERTURA 
INTERINA  DUN  POSTO  DE  TITULADO  EN  ARQUITECTURA  E  DA 
CREACIÓN  DUNHA  BOLSA  DE  EMPREGO  MUNICIPAL  PARA  AS 
COBERTURAS TEMPORAIS DO CITADO POSTO

Día e hora da reunión: Tomiño, 28    de febrero  2019 ;16 HORAS
Lugar de celebración: Concello de Tomiño
Documento asinado por: O Secretario, o Presidente e os Vogais presentes

ACTA DE CONSTITUCIÓN DO TRIBUNAL CELEBRACION  1º PROBA 

Reunidos los integrantes do Tribunal calificador,que a continuación 
se relacionan  a las  16 horas comienza  a   PROBA PRÁCTICA DE 
CARÁCTER ELIMINATORIO.valorada de 0 a 20 puntos, no que haberá 
que acadar un mínimo de 10 puntos para superalo e que consiste 
na presentación dun traballo en sobre pechado que versará sobre 
as seguintes materias:

.-Lexislación  urbanística  e  normativa  sectorial  aplicable  ao 
termo municipal de Tomiño.

.-Edificacións  fora  de  ordenación.  Réxime  urbanístico  de 
aplicación ao Concello de Tomiño.
O  tribunal  valorará  o  traballo  de  acordo  aos  seguintes  criterios 
obxectivos:  Aplicación  da  normativa,  coñecemento  da  materia, 
estrutura  e  claridade  de  ideas  e  capacidade  de  síntese.  Este 
traballo será defendido ante o tribunal por todas e cada unha das 
persoas  aspirantes  nun  lapso  de  tempo  non  superior  aos  10 
minutos. Tras esta exposición o tribunal poderá abrir un diálogo ou 
requirir unha explicación do exposto non superior a 10 minutos.
A persoa aspirante que non acade o mínimo de puntuación quedará 
excluída do proceso selectivo e da formación da Bolsa de Emprego.

TRIBUNAL 

Cargo Identidade

Presidente ANA.I  MORGADAS  CAMPO INTERVENTORA, 

DO CONCELLO DE TOMIÑO
Secretario CATALINA  ECHEVARRÍA  BUADES, 

SECRETARIA DO CONCELLO DE TOMIÑO
Vogal MONICA LIMERES GONZALEZ 
Vogal MARIA  DEL  CARMEN   FERNANDEZ  LOPEZ, 

AEDL DO CONCELLO DE TOMIÑO
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Relación  de  Aspirantes 
Admitidos 

Formación 
Compl.

Experiencia 
profesional

Total

A I. A-G 2,75 7 9,75
C.P.M 2 2,7 4,7

En primeiro lugar incia a súa exposicion o aspirante , A I. A-G quen  
obtén nesta primeira proba un total de 12 puntos

En segundo lugar inicia su exposicion C.P. M  .á que o tribunal da  
conta  do resultado da súa  reclamacion á  valoracion  de méritos,  
resolución que tamen está publicada na páxina WEB do concello.

A citada aspirante a pesar do establecido na base 10 das que 
conforman  o  corrrespondente  proceso  selectivo,  unicamente 
desenvolve  na  documentacion  entrgada   no  concello  e  aberta  
diante  da  mesma,   un  dos  temas  obrigatorios,   o  referido  a 
“Lexislación urbanística e normativa sectorial  aplicable ao termo 
municipal de Tomiño “ non incluindo no traballo  a outra materia 
establecida  co  caracter  obrigatorio   “Edificacións  fora  de 
ordenación.  Réxime  urbanístico  de  aplicación  ao  Concello  de 
Tomiño.”.  polo  que resulta  coa calificación  de non apta ,ao  non 
acadar o minimo de puntuacion quedando elimninada da presente 
seleccion.

A  continuacion  o  tribunal  acorda  que  a  proba  do  idioma 
galego á que refirese as bases , se celebre o vindeiro 7 de marzo de  
2019 nesta casa consitorial,dado que o unico aspirante que supero 
a  a  presente  proba  non  ten  o  titulo  requerido  polas  
correspondentes acordando igualmente  celebrar  acto seguido a 
correspondiente entrevista

ASDA A SECRETARIA DO TRIBUNAL NA DATA QUE FIGURA NA 
CORRESPONDENTE SINATURA ELECTRONICA
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