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Asunto: ACTA DO TRIBUNAL CUALIFICADOR DO PROCESO SELECTIVO 
CONVOCADO PARA A SELECCIÓN DUNHA PRAZA DE OPERARIO/A 
PALISTA COMO PERSOAL LABORAL FIXO DO CONCELLO DE 
CARBALLEDA DE AVIA, MEDIANTE O SISTEMA DE CONCURSO DE 
MÉRITOS. 

En data 15 de febreiro do 2023 e sendo as 10:20 horas reúnese no Salón de 
Plenos do Concello de Carballeda de Avia o Tribunal cualificador do proceso 
selectivo convocado para a selección de dunha praza de operario/a palista como 
persoal laboral fixo, polo sistema de concurso de méritos, baixo a presidencia de 
Manuel Carramal Silva, técnico de administración xeral do Servizo de Secretaría 
da Deputación de Pontevedra, e coa asistencia dos vogais: Carlos Méndez 
Losada Abalo, secretario-interventor do Concello de Vedra; María de los Ángeles 
Cantón Álvarez, Xefa do Gabinete da Asesoría Xurídica e Asistencia a Municipios 
da Deputación Provincial de Ourense e actuando como secretaria Marta Rey 
Lama, secretaria do Concello de Carballeda de Avia, quen dá fe do acto. 

Non asiste Alberto Pensado Seijas, técnico de administración xeral do Concello 
de Marín 

1.- Constitución do Tribunal. 

Examinadas as bases da convocatoria que foron publicadas no BOP núm. 268 
do 23.11.2022 e o Decreto da Concelleira delegada de persoal de data 
08.02.2023 polo que se nomea ao tribunal e se sinala o día e a data para a 
valoración dos méritos, dáse por constituído o tribunal. 

2.- Valoración do concurso. 

Examinado o expediente e a documentación obrante no mesmo compróbase que 
as trece persoas presentadas ao presente proceso selectivo cumpren cos 
requisitos esixidos nas bases. 

De seguido, procédese ao exame e valoración dos méritos achegados e cos 
resultados e puntuacións que se xuntan na seguinte táboa: 
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Identidade Experiencia 
profesional 

Cursos de 
formación 

Outras 
titulacións 

Cursos de 
galego 

Puntuación 
Total 

Aurelio Martínez 
Nieves 

60,00 10,00 10,00 10,00 100,00 

Francisco Javier 
Villar López 

0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 

De acordo co disposto na Base 9.2ª das que rexen o presente procedemento 
selectivo, as persoas aspirantes acreditan o coñecemento en lingua galega e nos 
termos do disposto no art. 51.2 da Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público 
de Galicia. 

Tendo en conta a Base 10ª proponse para a contratación como persoal laboral 
fixo na categoría de operario palista do Concello de Carballeda de Avia á 
seguinte persoa: 

- Aurelio Martínez Nieves. 

4.- Finalización da sesión: Ás 10:30 horas o presidente da por rematada a sesión, 
de todo do que eu secretaria dou fe. 
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