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ACTA DE CONSTITUCIÓN DO TRIBUNAL CALIFICADOR E DESENVOLVEMENTO DO 
PRIMEIRO EXERCICIO 

  

  

Reunidos na Casa da Xuventude de San Sadurniño, o 2 de novembro de 2022, ás 09:50 horas, os 
integrantes do Tribunal calificador, que se constitúe para valorar as probas selectivas dos aspirantes a 
prover a praza de Traballador ou Traballadora Social, vacante neste Concello: 

  

Cargo Identidade 
Presidente Rubén González Rodríguez 
Secretario Olalla Alvarez de Neyra Martínez 
Vogal Ignacio Crespo López  
Vogal Yolanda Martínez García (incorpórase ás 

11:50) 
  

  

Constituído o Tribunal calificador e de conformidade coas bases reguladoras da convocatoria das 
citadas prazas, acórdase proceder ao chamamento para realización do primeiro exercicio (segunda 
proba ao terse declarado exentos do exercicio de coñecemento da lingua galega a todos os aspirantes 
por ter aportado certificado Celga 4) consistente nun exame tipo test de 34 preguntas con unha única 
resposta válida, a razón de 1 punto por cada resposta acertada, cun mínimo de 17 puntos para estimar 
apto ao aspirante aos efectos de continuar no proceso selectivo, nun tempo de 45 minutos. 

 

Realizado o chamamento único ás 10:00 horas, concurren presencialmente ao exame os seguintes 
aspirantes: 

- Bouza Piñón, Lorena 

- Doval Álvarez, Natalia 

- Fresco Torrente, Sonia 

- Rodríguez López, Oscar José 

- Saavedra Pino, David 

- Seco Seco, Lucía 

 

Con carácter previo ao desenvolvemento do exame, decídese polo Tribunal e así se informa aos 
aspirantes, que se publicará a plantilla de respostas correctas no taboleiro de anuncios electrónico así 
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coma na transparencia do Concello. 

Realízase, finalizado o tempo de exame, a corrección in situ polos membros do Tribunal, sendo que ao 
terse anonimizado os documentos da proba, os resultados de puntuación son os seguintes: 

 

Código de exame Puntuación 

148 20 

146 22 

143 12 

145 22 

147 22 

144 21 

 

A continuación, procédese polo tribunal á apertura dos sobres que conteñen as cuartillas coa relación 
entre o código do exame e a identidade dos aspirantes, co que a cualificación do primeiro exercicio é a 
seguinte: 

  

Identidade do Aspirante  CODIGO Puntos Obtidos Cualificación 
[Apto/Non Apto] 

Bouza Piñón, Lorena 148 20 Apto 
Doval Álvarez, Natalia 146 22 Apto 
Fresco Torrente, Sonia 143 12 Non apto 

Rodríguez López, Oscar José 145 22 Apto 
Saavedra Pino, David 147 22 Apto 

Seco Seco, Lucía 144 21 Apto 
  

En consecuencia, este Tribunal acorda o anuncio da lista de aprobados no taboleiro de anuncios do 
Concello, no portal de transparencia e na Casa da Xuventude con outorgamento de TRES DÍAS 
HÁBILES dende a publicación do citado anuncio para a presentación de reclamacións ao exame e 
convoca o segundo exercicio consistente no desenvolvemento dun caso práctico durante un tempo 
máximo de dúas horas e posterior exposición e defensa do mesmo, cunha valoración total de 34 puntos 
(17 para a parte da resolución do suposto e 17 para a fase de exposición e defensa, sendo necesario 
acadar 8,5 puntos en cada fase para entender apto ao candidato). 

O Tribunal acorda, finalmente, fixar a data de celebración do segundo exame para o día 29 de 
novembro de 2022 ás 9:00 horas, co seguinte chamamento para exposición e defensa o mesmo día: 

Identidade do Aspirante  Hora de exposición e defensa 
Bouza Piñón, Lorena 12:00 

Doval Álvarez, Natalia 13:00 
Rodríguez López, Oscar José 16:00 

Saavedra Pino, David 17:00 
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Seco Seco, Lucía 18:00 
 

 E sendo as 13 horas e 21 minutos, o Sr. Presidente da por finalizada a sesión e ordea a publicación da 
presente acta. 

 

En San Sadurniño, asinado dixitalmente, 

 

 

O presidente,   A secretaria, 

 

 

 

 

 

Asd. Rubén González Rodríguez  Asd. Olalla Alvarez de Neyra Martínez 
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