
 
 
 

RESOLUCIÓN do 15 de xuño de 2020, do tribunal designado para xulgar o  proceso 
selectivo para ingresar por quenda libre nunha praza do corpo superior do Parlamento de 
Galicia 

Dende o 1 de xuño de 2020 levantouse a suspensión do proceso das probas selectivas para 
ingresar por quenda libre nunha praza do corpo superior do Parlamento de Galicia convocado 
por acordo de Mesa do 8 de xullo de 2019, retomándose os prazos da súa tramitación e dándolle 
continuación segundo recollen as bases de dito procedemento. 

O prazo para  presentación das reclamacións ao segundo exercicio, conforme ao disposto no 
artigo 6.3 das bases da convocatoria, rematou o día 3 de xuño. As reclamacións presentadas 
durante o tempo de suspensión tivéronse por presentadas dentro de prazo para a súa 
tramitación de conformidade coas bases. 

Nas sesións que tiveron lugar os días 12 e 15 de xuño de 2020, o tribunal nomeado por 
Resolución da Presidencia, do 23 de outubro de 2019 (BOPG número 553, do 24 de outubro de 
2019), para cualificar o antedito proceso selectivo, unha vez revisadas as alegacións 
presentadas ao abeiro do previsto na base 6.3 da convocatoria, 

ACORDOU: 

Primeiro.  anular as preguntas números 7 e 27 así como a primeira de reserva R1, polo que no 
seu lugar pasan  a ser tidas en conta as respostas ás preguntas de reserva, R2 e R3. 
Desestímase na súa totalidade as restantes alegacións. 

Segundo. As cualificacións obtidas polos aspirante en cada unha das partes do segundo 
exercicio, realizado o 13 de marzo de 2020, e a súa cualificación total, suma das puntuacións 
das dúas partes, reflíctense no seguinte cadro: 

CUALIFICACIÓNS DO 2º EXERCICIO PARA O CORPO SUPERIOR DO PARLAMENTO DE GALICIA 
 

Nº APELIDOS NOME DNI 1ª parte 2ª parte TOTAL 

1 GONZÁLEZ ALONSO DAVID ***5631** 12.40 9.11 21.51 
2 LOMBÁN PAZOS MARTA MARÍA ***3875** 5.40 3.75 9.15 
3 LORENZO CEA ELENA MARÍA ***9654** 12.20 7.37 19.57 
4 LUEIRO BUSTO SERGIO ***1221** 8.00 11.62 19.62 
5 MARCOS TORRES MARÍA ***4006** 4.40 10.30 14.70 
6 MONTERO ARES INÉS ***8685** 6.00 5.17 11.17 
7 NOYA CORBELLE NATALIA ***0974** 7.00 14.02 21.02 
8 ORODEA PIÑEIRO AINHARA MAITE ***7553** 8.60 13.75 22.35 
9 PAZ GARCÍA SANTIAGO ***9119** 7.40 7.62 15.02 
10 RUIBAL LISTA DAVID ***6796** 6.00 9.37 15.37 
11 SEOANE ROMERO MARÍA ***2981** 7.80 5.42 13.22 
12 TORAL PAZOS SANTIAGO NICOLÁS ***6322** 6.80 7.37 14.17 
13 UTRERA IGLESIAS DAVID MARTÍN ***9236** 8.60 10.15 18.75 
 



 
 
 

 

De conformidade coa base 6.1.2, para superar este exercicio será necesario obter un mínimo de 
dezaoito (18) puntos, polo que resulta que superan este segundo exercicio un total de 6 
aspirantes. 

Terceiro.  De conformidade co disposto na base 6.2 o terceiro exercicio realizarase o día 25 
de xuño do 2020, xoves, na sala dos Reis da planta 0 do edificio do Parlamento de Galicia, 
situado na rúa do Hórreo, número 63, en Santiago de Compostela, en chamamento único, 
que se iniciará ás 9.30 horas.  
 
Cuarto. Esta resolución, segundo se establece na base 6.3 da convocatoria, publicarase na 
paxina web do Parlamento de Galicia e no taboleiro de anuncios da Administración 
parlamentaria. 
 

Santiago de Compostela, xuño de 2020 

A Presidenta do Tribunal 
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