
CONCELLO DE OUTES (A Coruña)

ACTA TRIBUNAL CALIFICADOR PARA CONTRATAR SOCORRISTAS DENTRO DO
PROGRAMA  DE FOMENTO DO EMPREGO EN COLABORACIÓN COAS

ENTIDADES LOCAIS.

Nas instalacións da Piscina Municipal de Outes ás 08.30 h. do día 28 de xuño
de 2018, constitúese o antedito tribunal coa asistencia  de  Dª Sofía Pérez Figueira,
presidenta (funcionaria delegada en substitución do técnico de xestión orzamentaria);
D. Santiago Nieto Romarís e Dª Berta Buján Casanova, vogais; Dª Juana Pedrosa Leis,
que actúa como secretaria e D. Alejandro Pombo Ramos que actúa como persoal de
apoio técnico do tribunal.

O acto ten por finalidade levar a cabo o procedemento de selección, segundo
relación de candidatos enviada polo Servizo Público de Emprego en relación coa oferta
12-2018-7940, Emprego: BAÑISTAS SOCORRISTAS, para contratar un  socorrista da
campaña de verán, dentro do programa de fomento do emprego en colaboración coas
entidades locais, para elo procédese a:

1º) Realizar e avaliar as probas de aptitude física (apartado 1) da base 9ª da
convocatoria cos aspirantes admitidos ao procedemento de selección 

Unha  vez  explicada,  segundo  o  regulamento,  a  execución  das  probas,  os
aspirantes foron chamados individualmente para a realización das mesmas, non se
presentaron os aspirantes: Parga Blanco, Jesús e Rodríguez Martínez, Marta

Ditos aspirantes quedan excluídos do proceso de selección xa que atendendo
a base 9º) da convocatoria no seu apartado 1 di “...Os aspirantes que non realicen
debidamente,  en  tempo  e  forma  tódalas  probas  serán  declarados  non  aptos  e
quedarán eliminados do proceso de selección.”

Unha  vez  realizadas  as  probas,  o  tribunal,  por  unanimidade,  outorgou  as
seguintes cualificacións:

100mts combinada
de salvamento

50mts rescate
de manequín

Cualificació
n 

1. Lago Rama, Roberto 2´21” 1´08”” APTO

2º) Xa que logo o tribunal propón a contratación do seguinte aspirante:

1. Lago Rama, Roberto, DNI nº 78.802.761T

Conclúe o acto ás 09:30h no lugar e data sinalados no encabezamento e asinan os
que interveñen
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