
 
ACTA PROCESO SELECTIVO 

 
Lugar: Concello de Porto do Son  

Data: día 16/06/2021, ás 16:00 horas vía telemática 

Proceso selectivo: Educador/a social, Concello de Porto do Son 

 
 Reunidos en Porto do Son, vía telemática, no lugar e data enriba indicados os seguintes: 

 Presidente: María del Mar Lirola Delgado  

 Vogal: María Isabel García Santos, Sonia María González Rodríguez, Nerea 

Garrido Montenegro  

 Secretaria: Lucía Alonso Artime (Secretaria do Concello) 

Aos efectos de levar a cabo o estudo das alegacións presentadas á ACTA 3ª publicada no 

taboleiro de anuncios o 08.06.2021 na que constan as resolución ás alegacions  presentadas ás notas 

do primeiro exercicio e as valoracións dos méritos acreditados na fase de concurso segundo o 

marcado nas bases publicadas no BOP nº 70 de 16/04/2021: 

 

 2021-E-RE-1236 do 08.06.2021 Iván Martínez Fuentes: solicita revisión da baremación dos 

méritos alegados, considerando que non se están tendo en conta os 3 anos académicos na 

escola oficial de idiomas con cualificación Apto. 

 2021-E-RE-1240 do 09.06.2021 Lorena Lamas López: solicita a revisión das puntuacións 

outorgadas na fase de concurso alegando que se teña en conta a súa experiencia laboral 

como traballadora social. 

 2021-E-RE-1252 do 09.06.2021 Elena María Calo Pouso: solicita a revisión da puntuación da 

fase concurso alegando que se teña en conta a súa experiencia laboral como animadora 

sociocultural.  

 2021-E-RC-3644 do 10.06.2021 Cristina Piñeiro Rial: solicita revisión da nota do test tras a 

anulación da pregunta 37 alegando que a súa nota non foi modificada e que pasaría a ter 

unha menos das incorrectas e unha máis das correctas.  

 2021-E-RE-1287 do 11.06.2021 Patricia Varela Muñiz: solicita a revisión das puntuacións 

outorgadas na fase de concurso e que se lle achegue a documentación acreditativa na que 

se desglose a puntuación outorgada atendendo aos criterios establecidos nas bases da 

convocatoria. 

 2021-E-RE-1295 do 14.06.2021 Lorena Lamas Lopez: solicita que o Tribunal retire o criterio 

adicional de valorar so os cursos de idiomas nos que nos certificados non conste “non 

presentado ou non apto”, por contradicir o establecido nas bases reguladoras do proceso 

selectivo, no seu art. 7.2.c), alegando que condición de“Apto/non apto”, ou “Non 

presentado” so acredita a non superación do nivel, ou a non presentación ás probas 

avaliadoras, e non a falta de formación na materia  

En relación á alegación presentada por Iván Martínez Fuentes (2021-E-RE-1236 do 08.06.2021): 

O  tribunal procede a revisión da puntuación outorgada polo coñecemento de idiomas. As bases 

establecen “Por cada ano EOI: 0,40 puntos”. Tendo en conta os 3 anos académicos con cualificación 

de apto, a puntuación ascende a 1,20 puntos. O Tribunal verifica que a dita puntuación foi  outorgada 

correctamente ao aspirante no apartado c)  “coñecemento de idiomas”, polo que se acorda 

desestimar a alegación.  



En relación á alegación presentada por Lorena Lamas López (2021-E-RE-1240 do 09.06.2021) 

O Tribunal verifica que se ten aplicado correctamente o criterio acordado, na sesión celebrada o día 

31 de maio que consta na acta número 3ª, o cal é “1.- Para a valoración de experiencia laboral. So se 

ten en conta a experiencia laboral nas categorías de “educador/a social” ou “educador/a familiar”, 

polo que se acorda desestimar  a alegación presentada ao achegarse acreditación de experiencia 

laboral na categoría de “traballadora social”.  

En relación á alegación presentada por Elena María Calo Pouso (2021-E-RE-1252 do 09.06.2021) 

O Tribunal verifica que se ten aplicado correctamente o criterio acordado, na sesión celebrada o día 

31 de maio que consta na acta número 3ª, o cal é “1.- Para a valoración de experiencia laboral. So se 

ten en conta a experiencia laboral nas categorías de “educador/a social” ou “educador/a familiar”, 

polo que se acorda desestimar  a alegación presentada ao achegarse acreditación de experiencia na 

categoría de “animadora sociocultural”.  

En relación á alegación presentada por Cristina Piñeiro Rial (2021-E-RC-3644 do 10.06.2021) 

O Tribunal procede a revisión da puntuación outorgada no primeiro exercicio tras a anulación da 

pregunta 37ª e verifica que  interesada non acertou a pregunta de reserva 1ª como manifesta a 

interesada, polo que acorda a desestimación da alegación presentada á corrección do primeiro 

exercicio da oposición.   

 

 

 

 

 

 

 



 

En relación á alegación presentada por Patricia Varela Muñiz (2021-E-RE-1287 do 11.06.2021): 

O Tribunal procede a revisión das puntuacións outorgadas na fase de concurso. A interesada na súa 

autovaloración indicou as seguintes puntuacións: 

“1. Servizos prestados como empregado público. Total=2.2  

2. Servizos prestados no sector privado. Total=6.25   

3. Cursos de formación. Total=0.90  

 TOTAL MÉRITOS: 9.35 puntos” 

O Tribunal asignoulle no apartado “a) Experiencia profesional” o máximo de  2 puntos, de acordo co 

establecido nas bases. No apartado “b) Formación” o Tribunal asignoulle  0,40 puntos, dado que  o 

curso con acreditación expedida con data 05.06.2010  non se pode valorar ó ter  unha antigüidade 

superior a 7 anos, e como establece  base 7.2 b) “Só se valorarán os cursos realizados nos últimos 7 

anos” . En relación co título de máster, se aplicou o criterio acordado na sesión do 31 de maio que 

consta na acta número 3: “Non se valoran por non estar así contemplado nas bases, os másteres, xa 

que non son propiamente cursos de formación, senón unha titulación”. 

 

En relación á alegación presentada por Lorena Lamas Lopez (2021-E-RE-1295 do 14.06.2021) 

O Tribunal acorda desestimar a alegación,  en aplicación do criterio acordado na sesión do 31 de 

maio reflectida na acta número 3ª : “Os cursos de idiomas se valoran cando no certificado non conste 

“non apto” ou “non presentado” o cal ten o seu fundamento  en que para acreditar o coñecemento 

de idiomas mediante a “realización de cursos de formación/perfeccionamento en inglés ou francés 

dispensados por centros oficiais ou privados debidamente homologados”, é necesario a súa 

superación cunha cualificación de “apto”.  

 

Á vista do anterior, e tendo en conta a acta rectificativa á acta número 3,  na que consta 

corrixida a nota da aspirante Alicia Parada López, unha vez tidas en contas as alegacións presentadas 

e desestimadas polo Tribunal,  a bolsa de emprego por orde decrecente da puntuación final é: 

Nome 
Presentado/Non 

presentado 

Puntuación 

fase oposición 

Puntuación 

fase concurso 

Puntuación 

final 

VARELA MUÑIZ PATRICIA Presentado 6,25 2,40 8,65 

PIÑEIRO RIAL CRISTINA Presentado 5,5 2,90 8,40 

PIÑEIRO FERNÁNDEZ MARÍA DE LA 

ASUNCIÓN 
Presentado 8 0,30 8,30 

MARTÍNEZ FUENTES IVÁN Presentado 5,5 2,66 8,16 

DIOS MATO ANGELA MARÍA Presentado 5 2,90 7,90 

ALLER VÁZQUEZ PAULA Presentado 6,75 1,10 7,85 

CALO POUSO ELENA MARÍA Presentado 5,75 2,10 7,85 

FERNÁNDEZ BLANCO ANDREA Presentado 5,5 1,90 7,4 

LAMAS LÓPEZ LORENA Presentado 6 1,13 7,13 

IGLESIAS MIRÁS LUCÍA Presentado 6 0,92 6,92 



BOUZAS LAMPÓN TAMARA Presentado 5,75 1 6,75 

PARADA LÓPEZ ALICIA Presentado 5,5 1,04 6,54 

FROJAN CANLE ADRIANA Presentado 5 1,25 6,25 

CANLE FERRER LAURA Presentado 5,5 0,40 5,90 

ABUÍN FILGUEIRA MARÍA TERESA Presentado 5,75 0,10 5,85 

 

O Tribunal cualificador acorda elevar a dita listaxe ao órgano competente e PROPOÑER: 

Primeiro.- Contratar a Patricia Varela Muñiz, con NIF 32826975H como persoal laboral temporal para 

a cobertura provisional do posto de educador/a social para os servizos sociais comunitarios.  

 

Segundo.- Aprobar a seguinte bolsa de emprego, conforme o disposto na Base 8 das Bases e 

convocatoria das probas selectivas: 

Nome 
Presentado/Non 

presentado 

Puntuación 

fase oposición 

Puntuación 

fase concurso 

Puntuación 

final 

PIÑEIRO RIAL CRISTINA Presentado 5,5 2,90 8,40 

PIÑEIRO FERNÁNDEZ MARÍA DE LA 

ASUNCIÓN 
Presentado 8 0,30 8,30 

MARTÍNEZ FUENTES IVÁN Presentado 5,5 2,66 8,16 

DIOS MATO ANGELA MARÍA Presentado 5 2,90 7,90 

ALLER VÁZQUEZ PAULA Presentado 6,75 1,10 7,85 

CALO POUSO ELENA MARÍA Presentado 5,75 2,10 7,85 

FERNÁNDEZ BLANCO ANDREA Presentado 5,5 1,90 7,4 

LAMAS LÓPEZ LORENA Presentado 6 1,13 7,13 

IGLESIAS MIRÁS LUCÍA Presentado 6 0,92 6,92 

BOUZAS LAMPÓN TAMARA Presentado 5,75 1 6,75 

PARADA LÓPEZ ALICIA Presentado 5,5 1,04 6,54 

FROJAN CANLE ADRIANA Presentado 5 1,25 6,25 

CANLE FERRER LAURA Presentado 5,5 0,40 5,90 

ABUÍN FILGUEIRA MARÍA TERESA Presentado 5,75 0,10 5,85 

 
 
A Presidenta        A secretaria  
       
María del Mar Lirola Delgado       Lucía Alonso Artime 
 


		2021-06-22T23:07:59+0200
	LIROLA DELGADO MARIA DEL MAR - 33293594J


		2021-06-23T13:43:30+0200
	LUCÍA ARTIME ALONSO - 11433326A




