
PROCESO SELECTIVO CONVOCADO PARA CUBRIR UN POSTO DE PERSOAL 
LABORAL FIXO DE OPERARIO DE SERVIZOS, QUENDA LIBRE, CONTIDA NA 
OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO DO ANO 2010 DO INSTITUTO MUNICIPAL 
DE DEPORTES DE PONTEVEDRA

RESULTADO DE TERCEIRO EXERCICIO E PROPOSTA DE CONTRATACIÓN

Reunido o tribunal cualificador o día 25 de outubro do presente ano para a calificación do terceiro exercicio, 

de carácter obrigatorio e eliminatorio, o resultado foi o seguinte: 

NOME E APELIDOS DNI CALIFICACIÓN

CORREDOIRA PIAY, AGUSTIN 76829787 N 10

PAMPIN FOJO, IVAN 77401922  E 5,60

SOTO VIDAL, SANTIAGO 36056274 W 7,60

Os aspirantes que non figuran no listado anterior, non acadaron a puntuación mínima esixida nas bases da 

convocatoria.

CUALIFICACIÓN DEFINITIVA.- 

A puntuación  total  do  proceso  selectivo,  unha  vez  sumadas  as  puntuacións  obtidas  nos  tres  exercicios 

determina a seguinte orde na relación de aprobados:

AGUSTIN CORREDOIRA PIAY PUNTUACIÓN

Primeiro exercicio 9,55

Segundo exercicio 2,145

Tercer exercicio 10

Total 21,695

SANTIAGO SOTO VIDAL PUNTUACIÓN

Primeiro exercicio 6,14

Segundo exercicio 0,750

Tercer exercicio 7,60

Total 14,49

IVAN PAMPÍN FOJO PUNTUACIÓN

Primeiro exercicio 5,23

Segundo exercicio 2,475

Tercer exercicio 5,60

Total 13,305



PROPOSTA DE CONTRATACIÓN.-

En  consecuencia  o  tribunal  cualificador  eleva  ao  Presidente  do  Instituto  Municipal  de  Deportes  de 

Pontevedra   a  puntuación  definitiva  do  aspirante  con  especificación  das  puntuacións  obtidas  en  cada 

exercicio da oposición,   propoñendo a contratación para cubrir un posto de persoal laboral fixo de operario 

de servizos, quenda libre, contida na oferta de emprego público do 2010 do Instituto Municipal de Deportes 

de Pontevedra ao seguinte aspirante, o cal obtivo a maior calificación total:

AGUSTIN CORREDOIRA PIAY, DNI 76829787 N PUNTUACIÓN

Primeiro exercicio 9,55

Segundo exercicio 2,145

Tercer exercicio 10

Total 21,695

REQUIRIMENTO DE DOCUMENTACIÓN.-

Tal e como dispón o apartado número once (11) das bases publicadas no BOP, número 116, o día 17 de xuño 

de 2011, no prazo de 20 días naturais, contados desde o seguinte a aquel no que se fixeron públicas as listas, 

o aspirante aprobado e proposto polo tribunal deberá presentar no rexistro xeral do IMD  os documentos aos 

cales se fai mención nas devanditas bases.

REXIME DE RECURSOS.- 

Sen prexuízo das alegacións ou solicitudes que os/as aspirantes consideren oportunas, contra as resolucións 

do Tribunal e os seus actos de trámite cualificados poderase interpoñer, para agotar a vía administrativa, o 

preceptivo recurso de alzada ante o Presidente do Instituto Municipal de Deportes de Pontevedra no prazo de 

un mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación, consonte ao estabelecido no artigo 114 e 

seguintes da Lei 30/1992 de réxime xurídico das administracións públicas e procedemento administrativo 

común. 

Non obstante, os/as interesados/as tamén poderán interpoñer calquera outro recurso que estime procedente 

consonte a dereito.

Pontevedra, 25 de outubro de 2011

A secretaria do Tribunal

Patricia Rivadulla Rodal


