
Expte  105/2019:  SELECCIÓN  TRABALLADORES  PLAN 
CONCELLOS 2018, LIÑA 3: EMPREGO PARA A CONSERVACIÓN 
E O FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS MUNICIPAIS.

ANUNCIO

Consta na acta da comisión de selección de data 22 de febreiro de 2019 o 
seguinte: 

En  cumprimento  da  Base  5ª  das  aprobadas  en  data  11/02/2019 

constitúese a Comisión de selección e de acordo a Base 3º.2 , procedese á 

realización dunha proba práctica aos/ás candidatos/as incluídos nas ofertas 

da  Oficina  de  Emprego,  que  consisten  en  realizar  diversas  actuacións 

relacionadas coas funcións a realizar:

 Para  a  categoría  de albanel-oficial  1ª:  preparación de  masa, 

levantar unha pequena parede de ladrillo empregando todos os 

utensilios necesarios para realizar a tarefa.
 Para  a  categoría  de  peón  forestal:  encendido  e  manexo  de 

máquinas,  desbrozadora,  motoserra  e  maquinas  corta 

céspedes (corta céspede e corta céspedes motorizado con la 

observancia  de  que  se  adoptan  as  medidas  de  seguridade 

básicas para o emprego de cada máquina.
 Para a categoría de peón forestal con carné c: a maiores das de 

peón forestal, encendido e marcha atrás de camión-volquete.

Os resultados foron os seguintes: 

ASPIRANTES (ALBANEIS-OFICIAIS DE 1ª) Horario proba 
10.30 h

PUNTUACIÓN

GONZALO LORENZO CACABELOS 5

CRISANTO MÍGUEZ VIEITES 1,5

PABLO MOS MÍGUEZ 3

ASPIRANTES (PEÓNS FORESTAIS)- horario proba: 10.45 h PUNTUACIÓN

MARIA LUZ SUÁREZ RUIBAL 1



ASPIRANTES (PEÓNS FORESTAIS CARNÉ C) - horario proba: 
11.00 h

PUNTUACIÓN

LUIS ALBERTO ANRIQUEZ SOLIS 3

JOSE ANTONIO CABRAL GUIMERÁNS 5

Non pasan á valoración de méritos:

 Crisanto Miguez Vieites
 María Luz Suárez Ruibal.

Incidencias:

A  vista  dos  resultados  das  probas  prácticas  e  ,  atendendo  ao  

establecido na base 3.2 no que se establece que a realización das probas  

prácticas  ten  como  finalidade  a  valoración  das  aptitudes,  destrezas,  

coñecementos  e  capacidade  profesional  dos  aspirantes,  a  Comisión  de  

Selección considera que os 2 candidatos que obtiveron menos de 2 puntos  

nas  probas  prácticas  non  reúnen  os  requisitos  mínimos  para  poder  

desenvolver as funcións que lle serán asignadas, excluíndoos, por tanto, da  

fase de valoración de méritos.

Atendendo ao establecido na base 5.2 no que se establece que no  

suposto  de  que  para  a  cobertura  de  algún  posto,  dende  a  oficina  de  

emprego só   enviasen a  un candidato por praza a cubrir realizarase sempre  

a valoración de méritos e a proba práctica soamente se é a primeira vez  

que vai traballar no Concello. 

De seguido, sendo as 12:30 horas, procédese a valorar os méritos 

presentados  polos/as  aspirantes  que  superaron  as  probas  prácticas,  así 

como o único candidato enviado para a categoría de fontaneiro-oficial 1ª  de 

acordo ao baremo que figura na Base 3º.1.

A puntuación resultante é a seguinte:

ASPIRANTES (ALBANEIS-OFICIAIS DE 1ª)

PROBA 
PRÁCTICA

MÉRITOS TOTAL

GONZALO LORENZO CACABELOS 5 1,4 6,4

PABLO MOS MÍGUEZ 3 2 5



ASPIRANTES (PEÓNS FORESTAIS CARNÉ C)

PROBA 
PRÁCTICA

MÉRITOS TOTAL

LUIS ALBERTO ANRIQUEZ SOLÍS 3 1,85 4,85

JOSÉ A. CABRAL GUIMERÁNS 5 1,4 6,4

ASPIRANTES ( FONTANEIROS)

PROBA 
PRÁCTICA

MÉRITOS TOTAL

JOSE LUIS MARTÍNEZ GARCÍA non realizada 
segundo base 
5.2

2

Polo  tanto,  esta  Comisión  de  Selección  eleva  á  Alcaldía 
proposta de contratación das seguintes persoas:

Para os postos de albanéis-oficiais de 1ª

 Gonzalo Lorenzo Cacabelos

 Pablo Mos Miguez

Para o posto de fontaneiro 

 José Luís Martínez García

Para os postos de peóns forestal  (con carné C)

 José Antonio Cabral Guimeráns

O  que  se  fai  público  para  xeral  coñecemento,  podendo  os/as 
interesados/as  presentar  as  reclamacións  que  consideren  pertinentes  no 
prazo de 3 días hábiles, contados a partir do día 24 de febreiro de 
2019.

O ALCALDE

Documento asinado dixitalmente á marxe.
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