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Concello de Begonte 

Proceso selectivo: Bolsa de emprego como funcionario interino da escala 

de administración xeral e subescala administrativa. 

ACTA DE REALIZACIÓN DA SEGUNDA PROBA E RESULTADOS 

Lugar: Aula de informática da antiga Cámara agraria sita na Praza Irmáns Souto 

Montenegro de Begonte o día 15 de xullo ás 10h00. 

Data: 15/07/2022  

Hora de inicio: 10:00 

Hora de finalización: 11:30 

Asistentes: 

Presidente: Ramón Martínez Gómez 

Secretario: Alberto Lugilde Gude 

Vogais: Pilar Gayoso Rifón, Natalia Puente Piñeiro  

Reunidos os integrantes do Tribunal, para a realización da segunda proba do 

proceso selectivo no sito sinalado anteriormente. 

PRIMEIRO: Chamamento aos aspirantes. 

Ás 10:00 procédese ao chamamento e identificación dos aspirantes que 

superaron a primeira proba para realizar a segunda proba prevista nas bases da 

convocatoria. 

Acredítanse as persoas aspirantes que logo se relacionan: 

 

 

Informamos das instruccións para o desenvolvemento da 2 ª proba da oposición,  

e repartidos os casos prácticos, o Presidente declara que comeza o exame,, 

dispoñendo a partir deste momento de 90 minutos para o seu remate, conforme 

ao previsto nas bases da convocatoria. 

SEGUNDO: Corrección da proba, resultados e publicación. 

Rematado o exercicio o tribunal procedeu a corrixir os exames. 

Efectuada a pertinente corrección dos casos prácticos realizados polas persoas 

aspirantes resultan as seguintes puntuacións: 

NOME E APELIDOS /DNI DNI 

ADRIAN MATOS GOMEZ  ***8280** 

MARIA DEL CARMEN VAZQUEZ RODRIGUEZ   ***4818** 

NOME E APELIDOS CASO PRÁCTICO I 
CASO 
PRÁCTICO II 

PUNTOS 

ADRIAN MATOS GOMEZ 4,75 5,00 9,75 

MARIA DEL CARMEN 
VAZQUEZ RODRIGUEZ 

4,75 5,00 9,75 
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TERCERO: Declaración provisional de persoas que superaron o segundo proba. 

Declárase que superaron a segunda proba, de conformidad co previsto nas 

bases da convocatoria, as persoas aspirantes que obtiveron unha puntuación  

igual ou superior a 5 puntos. 

CUARTO: Prazo de reclamacións. 

Ao abeiro do establecido nas bases da convocatoria establécese un prazo de 

reclamacións de dous días hábiles, a contar desde o seguinte ao da publicación 

dos resultados anteriormente transcritos no taboleiro electrónico de anuncios do 

Concello de Begonte, que deberán ser presentadas no rexistro do Concello, coas 

formalidades e requisitos establecidos na Lei 39/2015. 

Resoltas as eventuais reclamacións procederase a publicar os resultados 

definitivos e sinalar o día, lugar e hora de celebración da terceira proba de 

carácter eliminatorio. 

Publicarase a presente acta no taboleiro electrónico de anuncios do Concello de 

Begonte.  

Non habendo mais asuntos que tratar, o Presidente levanta a sesión asinando 

os asistentes a presente acta. 

 
O Presidente,     O Secretario, 

 

 

 

 

As Vogais, 
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