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ANUNCIO TRIBUNAL CUALIFICADOR DAS PROBAS SELECTIVAS 

Plan: APROL RURAL 2021 
Praza: 2 peóns para o Servizo de Brigada Medioambiental  

Asunto: a cualificación e a puntuación dos dous exercicios do proceso selectivo 

TANZA TRIBUNAL CUALIFICADOR PRAZA/S VACANTRL. 
O tribunal cualificador publica o resultado final do primeiro exercicio: proba de coñecemento da 
lingua galega e do segundo exercicio, da fase de oposición para cubrir dúas prazas de peón para o 
Servizo de Brigada Medioambiental proxecto APROL RURAL 2021, cuxas bases foron aprobadas no 
decreto da alcaldesa núm. 1366/2020 do 29/12/2020 (BOP núm. 26 do 09/02/2021). 

Persoal aspirante que non se presenta ao primeiro exercicio: proba de coñecemento lingua galega polo 
que non continuarán neste proceso selectivo 

A) A cualificación do pri
meiro exerccio: proba de coñecemento da lingua galega 

Identificación persoal aspirante 
Antelo Calvo, José Manuel 

Mosquera Anido, Domingo 

A) A cualificación do primeiro exercicio: proba de coñecemento da lingua galega

Identificación do persoal aspirante Cualificación 

Ares García, Ángel Cesáreo Apto 

Barbeira García, Noelia Exenta 

Bernárdez Barreiro, Santiago Apto 

Blanco Leiba, Mercedes Dina Apto 

Calvo Cobas, Jesús Ángel Apto 

Duarte Gerpe, Elisa Non apto 

Ferreiro Gerpe, Manuel Apto 

Iglesias Hernández, Guillermo Apto 

Lorenzo Pose, Juan Manuel Apto 

Muiño Velo, Maximino Non apto 

Rama Vilas, María Carme Non apto 

Rodríguez Gerpe, José Manuel Non apto 

Vilariño García, Silvia Exenta 

Persoal aspirante que non se presenta ao segundo exercicio: exame tipo test cuestionario polo que 
non continuará neste proceso selectivo 

A) A cualificación do p
rimeiro exerccio: proba de coñecemento da lingua galega 

Identificación persoal aspirante 
Barbeira García, Noelia 
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B) A puntuación do persoal aspirante do segundo exercicio: exame tipo test, cuestionario

Identificación do persoal aspirante Puntuación 

Ares García, Ángel Cesáreo 6,00 

Bernárdez Barreiro, Santiago 6,50 Cuestións prácticas: 5 

Blanco Leiba, Mercedes Dina  6,50 Cuestións prácticas: 4 

Calvo Cobas, Jesús Ángel 4,00 

Ferreiro Gerpe, Manuel 0,00 

Iglesias Hernández, Guillermo 3,50 

Lorenzo Pose, Juan Manuel 2,00 

Vilariño García, Silvia 1,50 

Non supera a fase de oposición o persoal aspirante que non acade un mínimo de cinco puntos. 

C) Candidatos seleccionados que proporán ao órgano competente e pola orde de puntuación

Identificación do persoal aspirante Puntuación 

Bernárdez Barreiro, Santiago 6,50 

Blanco Leiba, Mercedes Dina 6,50 

No caso de empate, terá preferencia o persoal aspirante con máis puntuación nas cuestións prácticas 

D) Listaxe de agarda

Identificación do persoal aspirante Puntuación 

Ares García, Ángel Cesáreo 6,00 

Recursos 

Contra esta resolución, que non pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer recurso de 
alzada ante a Sra.  alcaldesa do Concello de Santa Comba, no prazo dun mes contado a partir 
do día seguinte ao da notificación, todo iso de conformidade co disposto nos artigos 121 e 
seguinte da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das 
administracións públicas. 

Lugares de presentación do recurso de alzada:  

- Presencial: na Praza do Concello, 1. 15841 Santa Comba, A Coruña. 
- Na sede electrónica municipal (https://sede.santacomba.es/opencms/es/) 
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- Nos rexistros físicos de calquera órgano da administración xeral do Estado, de órganos das 
administracións das comunidades autónomas e de entidades que integran a administración 
local.  

- No rexistro electrónico de calquera órgano administrativo que pertenza á administración 
xeral do Estado, ás administracións das comunidades autónomas, ás entidades que 
integran a administración local ou ao sector público institucional 

- Nas representacións diplomáticas ou oficinas consulares de España no estranxeiro. 
- Nas oficinas de asistencia 
- Nas oficinas de Correos. 

En Santa Comba, 29 de xullo de 2021 

O presidente do tribunal 

Evaristo Lois Rama 

(Documento que se asina electronicamente) 
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