Rúa Domingo Antonio de Andrade s/n
15270 CEE (A Coruña)
Telf: 981 745 100
Fax: 981 746 757
CIF: P1502300E
correo@concellocee.es
www.cee.gal

ACTA III TRIBUNAL: PUNTUACIÓNS PROVISIONAIS DO 1º EXERCICIO DA FASE DE OPOSICIÓN, DO
PROCESO DE SELECCIÓN ARQUITECTO/A TÉCNICO/A.
Ás 09:30 h, do día 23 de setembro de 2022, no 3º piso da Casa da Cultura de Cee, reúnese o
Tribunal que de seguido se detalla:
Presidente
Secretaria
1º vogal
2º vogal
3º vogal

Manuel Pueyo Varela
Patricia Tellado Campos
Juan Carlos Santabaya Louzán
Rosa Mª Fernández Canosa
Rocío Hermida Cancela (por conferencia telefónica)

Os membros do Tribunal proceden a chamar aos aspirantes, de conformidade co establecido no punto
Decimo Primeiro das Bases da Convocatoria, para a realización do 1º exercicio da fase de oposición,
concorrendo os seguintes:
DNI
***7971**
***8430**
***2576**
***5265**
***1205**
***0755**
***6986**
***2822**
A continuación, procédese á realización da proba práctica conforme as Bases do procedemento e o
Tribunal acorda a lectura pública obligatoria do exercicio práctico, aos efectos de darlle a maior
transparencia posible ao procedemento.
O Tribunal explica as normas/observacións para execución do exáme, e facilítase o cuestionario aos
aspirantes en galego e en castelán, informando aos participantes de que unha vez finalizada a proba
práctica, comenzará a lectura da mesma en sesión pública, en concreto, indícase expresamente:

-A duración do exame é de 120 minutos. O exercicio será lido publicamente ao finalizar a proba.
-Apaguen completamente os seus teléfonos móbiles.
-Para o desenvolvemento desta proba, as persoas aspirantes poden facer uso de textos lexislativos
dos que veñan provistas, excepto textos comentados, libros de formularios ou formatos dixitais.
-Terase en conta a orde e claridade estrutural da exposición gráfica e escrita, a correcta identificación
dos feitos presentados, o apropiado fundamento legal que se utilice, a capacidade para relacionar as
distintas disposicións aplicables, a lóxica da alegación razoada e a precisión e síntese das conclusións
achegadas, capacidade de raciocinio, a sistemática na elaboración e formulación de conclusións e o
recoñecemento e axeitada interpretación da normativa aplicable a capacidade de razoar, a sistemática
na elaboración e extracción de conclusións e o recoñecemento e interpretación adecuada das
regulacións aplicables.
-Puntuarase cun máximo de 20 puntos, eliminándose a aqueles que non obteñan un mínimo de 10
puntos.
Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste Organismo co Código de
Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
(artigo 18.1.b da Lei 11/2007, de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos)
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Unha vez rematada a proba escrita, os aspirantes proceden á lectura dos seus exames en sesión pública.
A continuación o Tribunal corrixe os exames cos seguintes resultados:

DNI

FASE
OPOSICIÓN
PUNTUACIÓN 1º
EXERCICIO

***7971**

11

***8430**

14

***2576**

8

***5265**

11

***1205**

19,5

***0755**

8

(*) ***6986**

NON SE
PRESENTA Á
LECTURA
PÚBLICA

***2822**

15

O participante con DNI 32769869K non acude á lectura da proba práctica, polo que o Tribunal non
corrixe o seu exame.
Segundo a Base Décima do procedemento, que dispón que será preciso acadar un mínimo de 10
puntos para superar o exercicio, quedando o resto eliminados, os aspirantes aprobados son os seguintes:

DNI

FASE
POSICIÓN
PUNTUACIÓN 1º
EXERCICIO

***7971**
***8430**
***5265**
***1205**
***2822**

11
14
11
19,5
15

Os/as candidatos/as, teñen un prazo de DEZ días hábiles a contar dende a publicación das
puntuacións provisionais, no Taboleiro de anuncios da sede electrónica municipal, para presentar
reclamacións.
Sendo ás 14:40 h, dáse por rematada a sesión.
En CEE, 23 de setembro de 2022
A Secretaria do Tribunal

Firmado por
PATRICIA TELLADO
CAMPOS - ***7408**

Firmado por MANUEL PUEYO
VARELA - 36116849H el día
26/09/2022 con un certificado emitido

O Presidente do Tribunal
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