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     CONCELLO DE SADA

ANUNCIO

RESOLUCIÓN DE ALEGACIÓNS AO 2º EXERCICIO DA FASE DE  OPOSICIÓN DO 
PROCESO SELECTIVO DE 2 OFICIAIS DE 2ª ALBANEL.

O tribunal cualificador constituido do proceso selectivo para a contratación laboral temporal 
de  dous postos  de oficial  de 2ª  albanel,  a  través do procecedemento de concurso-oposición,  en 
sesión de data 21-7-2021 resolveu: 

Alegación presentada o día 20-7-2021 (núm. de rexistro 202100000002980) polo aspirante co DNI nº 
32XXXX17X: 
Que  nesta  proba  se  valoraron  5  aspectos  que  determinaron  o  desenrolo  correcto  do  exercicio 
práctico. 
a) REPLANTEO CON MARCAXE AO SOLO cunha puntuación máxima de 2 puntos
b) USO DAS FERRAMENTAS cunha puntuación máxima de 2 puntos
c) EXECUCIÓN XERAL DA PROBA cunha puntuación máxima de 3 puntos
d) LIMPEZA DA ZONA DE TRABALLO cunha puntuación máxima de 1 punto
e)  AS  MEDIDAS  segundo  o  axuste  do  traballo  realizado  ao  croquis  que  se  lles  entregou  aos 
examinados para o desenrolo da proba cunha puntuación máxima de 2 puntos.
En base ao anterior, os resultados obtidos polo impugnante foron:
Con respecto ao apartado a), replanteo con marcaxe ao solo, se lle valorou con 0,5 puntos xa que a 
linealidad e a escuadra do tabique non se respetaban acorde ao croquis entregado.
Con  respecto  ao  apartado  b),  uso  das  ferramentas,  se  lle  valorou  con  0,5  puntos  xa  que  o 
impugnante non mostrou a soltura adecuada na colocación dos ladrillos, así como nas operacións de 
recebo. (Non utiliza a llana para a extensión do recebo, nin o fratasado).
Con respecto ao apartado c), execución xeral da proba, se lle valorou con 1 punto xa que as xuntas 
de unión dos ladrillos non presentaban uniformidade e a capa de recebo tiña un espesor moi inferior 
ao mínimo esixible (1 cm.) sen rematar. 
Con respecto ao apartado d), limpeza da zona de traballo, se lle valorou con 0,5 puntos, e revisado o 
seu  traballo  na  documentación  fotográfica,  este  tribunal  acorda  elevar  0,4  puntos  a  valoración 
efectuada, outorgando unha valoración final neste apartado de 0,9 puntos.
E finalmente, con respecto ao apartado e), as medidas, se lle valorou con 1 punto, xa que o exercicio 
presentaba variacións respecto ao croquis entregado, as cales son consecuencia de ese defecto na 
aplicación do morteiro nas xuntas.
En base ao anteriormente exposto, o Tribunal acorda por unanimidade subir a puntuación final do 
impugnante a un total de 3,90 puntos, que igualmente resulta insuficiente para alcanzar a puntuación 
mínima esixida para a superación deste exercicio. 
O que se publica para xeral coñecemento.
Sada, 26 de xullo de 2021
O secretario do tribunal
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