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ACTA DE CONSTITUCIÓN DO TRIBUNAL CALIFICADOR E RESOLUCIÓN DA 
CONVOCATORIA.

  

Reunidos na Sala de Reunións da Casa Consistorial, o 17 de abril de 2019, ás 10:30 
horas, os integrantes do Tribunal cualificador,  que se constitúe para a proposta de 
resolución da convocatoria a prover a praza de TRACTORISTA, son:

 

Cargo Identidade

Presidente  D. José Mª García Moas

Secretario  Dª Juana Pedrosa Leis

Vogal  D. Andrés Busto Allo

Constituído  o  Tribunal  cualificador  e  de  conformidade  coas  bases  reguladoras  da 
convocatoria das citadas prazas, acórdase proceder á resolución de dita convocatoria.

 A puntuación final dos aspirantes é a seguinte:

1. José Mª Ruibal Molinos, 7,15 ptos

2. Rafael Fernández Díaz, 5,75 ptos

 

 O tribunal propón a contratación como tractorista do Concello de Outes a D. José Mª 
Ruibal Molinos por ser o aspirante que acadou a maior puntuación, quedando o resto 
de candidatos  incluídos na bolsa de traballo consonte o estipulado nas bases que 
rexeron o proceso selectivo.

O aspirante proposto deberá acreditar  ante este Concello,  no prazo de  cinco días 
hábiles desde  a  publicación  do  presente  anuncio  as  condicións  de  capacidade  e 
requisitos esixidos na convocatoria. Advírtese de que quen dentro do prazo indicado, e 
salvo  os  casos  de  forza  maior,  non  presentasen  a  documentación  ou  da  mesma 
deducísese que carecen dalgún dos requisitos esixidos, non poderán ser nomeados, 
quedando anuladas todas as súas actuacións, sen prexuízo da responsabilidade en 
que puidesen incorrer por falsidade nas súas solicitudes de participación.

O Presidente dá por terminada a reunión ás 11:00 horas, asinando a presente acta 
tódolos membros do tribunal
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