
ACTA DE REALIZACIÓN DO PRIMEIRO EXERCICIO

En Coirós, a 04 de outubro de 2022.

Reunidos no Concello de Coirós (A Coruña), ás 09,15 horas, os integrantes do

Tribunal cualificador, que se constitúe para valorar as probas selectivas dos aspirantes a

prover a praza de asesoría xurídica en igualdade vacante no persoal municipal  deste

Concello, son:

— D. Antonio Gómez-Iglesias Casal, Presidente do Tribunal. 

— Dª. Ana Mª Ocampo Pérez-Gorostiaga, Secretario e Vogal do Tribunal.

— D. José Carmelo Sánchez Presedo, Vogal do Tribunal.

— Dª. Marta Pérez Iglesias, Vogal do Tribunal.

— D. Jorge Eduardo Rodríguez Fernández, Vogal do Tribunal.

Constituído  o Tribunal  cualificador,  no  día  de hoxe e  de  conformidade  coas

bases reguladoras da convocatoria da citada praza acórdase proceder á realización do

primeiro exercicio correspondente á fase de oposición.

O exercicio consiste nin cuestionario tipo test de sesenta preguntas, con catro

respostas alternativas, das que só unha será a correcta, sobre o contido do programa

especificado na convocatoria, a realizar nun tempo máximo de unha hora e media.

Cada  resposta  correcta  valorarase  con  0,50  puntos.  Cada  resposta  incorrecta

restará 0,25 puntos. As respostas en branco non puntuarán.

O exercicio cualificarase de 0 a 30 puntos e será necesario para superalo un

mínimo de 15 puntos.

Comparecen para a realización do primeiro exame os seguintes aspirantes:

 Dª. Begoña Riveira  Barros.

Unha vez realizada a proba, ás dez horas e trinta inutos, e feitas as correccións

necesarias, a puntuación da aspirante é a seguinte:

Dª. Begoña Riveira Barros 23,25

Polo tanto supera este exercicio e continúa nesta fase de oposición:

 Dª. Begoña Riveira Barros



Posteriormente,  este  Tribunal,  á  vista  do  escrito  presentado  pola  aspirante

aprobada, solicitando a realización do segundo exercicio neste mesmo día, renunciando

ao dereito que lle recoñece a lexislación xeral vixente, acorda que considera que o prazo

de  corenta  e  oito  horas  está  establecido  en  beneficio  e  garantía  dos  dereitos  dos

aspirantes  e,  polo  tanto  é  renunciable  a  petición  expresa  dos  mesmos,  e  convoca  á

aspirante que continúa no proceso para a realización do segundo exercicio para as once

horas de este mesmo día, no edificio socio-cultural de Coirós de Arriba, do Concello de

Coirós. Esta resolución se lle notifica neste acto á interesada, que, previo chamamento,

atópase presente.

No edificio socio-cultural de Coirós  de Arriba, sendo as once horas do día catro

de outubro de dous mil vinte e dous, comeza o segundo exercicio da oposición.

O segundo exercicio será unha proba que consistirá na resolución dun suposto

práctico  entre  dous propostos  polo Tribunal.  O seu contido situarase  no ámbito  das

materias tratadas dentro do programa establecido nas bases e estará en consonancia cos

procedementos, tarefas e funcións habituais da praza obxecto de convocatoria.

Neste exercicio valorarase a capacidade de análise e a aplicación razoada dos

coñecementos  teóricos  á  resolución  dos  problemas  prácticos  obxecto  do  suposto.

Estimarase  especialmente  a  sistemática  na  proposta  realizada  pola  aspirante,  a

formulación de conclusións, coñecemento e axeitada aplicación da normativa vixente e

pragmatismo na resolución dos supostos, a claridade e orde das ideas, e a precisión da

linguaxe utilizada.

A proba práctica cualificarase de 0 a 30 puntos e será necesario para superalo un

mínimo de 15 puntos na suma das puntuacións outorgadas polos membros do tribunal

con dereito a voto.

Se lle propoñen dous posibles exercicios prácticos e elixe o suposto B. Se lle

concede un prazo de unha hora e media para a desenvolvemento do exercicio.

Realizada  a  corrección  do  exame,  por  unanimidade  do  Tribunal  se  valora  o

exercicio con 25 puntos, co que superou o exercicio. 

Visto que a totalidade de puntos é de 48,25, na fase de oposición.

Sumando os puntos da fase de concurso, que, valorada polo Tribunal, acada a

puntuación de 39,50 puntos, e da fase de oposición á aspirante dona Begoña Riveira

Barros acadou a totalidade de 87,75 puntos dun máximo de 100 puntos.

Polo  tanto  o  tribunal,  por  unanimidade,  propón  ao  Sr.  Alcalde  Presidente  o

nomeamento de dona Begoña Riveira Barros como asesora xurídica de igualdade do

Concello de Coirós.   



O Presidente da por terminada a función que lle foi encomendada a este Tribunal

e por rematada a reunión ás doce horas e quince  minutos, do que eu, Secretaria, dou fe.

PRESIDENTE        VOGAIS

SECRETARIO


