No Concello de Tomiño, a 26 de agosto de 2019 sendo as 12:00 horas reúnese o tribunal deste
proceso selectivo para realizar a valoración de méritos definitiva para a contratación de catro
persoas en modalidade de prácticas do programa da Deputación Provincial de Pontevedra “O
Teu primeiro Emprego” no Concello de Tomiño, tendo en conta as alegacións presentadas.
Sendo os membros presentes do tribunal:
-PRESIDENTA: Ana I. Morgadás Campo, Interventora
-VOGAIS:
Mª del Carmen Fernández López, Técnico de Emprego e Desenvolvemento Local
Mónica Limeres González, Técnico de Urbanismo
Catalina Echevarría Buades, Secretaria Municipal
Ricardo Pernas Romaní, Tesoureiro municipal
-SECRETARIA: Beatriz Miranda Verísimo, Administrativa
PRIMEIRO.Na Acta do 8 de agosto publicouse a lista definitiva de persoas admitidas e excluídas e o listado
provisional de méritos, dando un prazo para facer alegacións a estes de 5 días hábiles,
contados a partir do día de publicación da acta.
Durante o prazo para as alegacións, presentouse unha de Fátima Souto Domínguez o día
14/08/2019, contra a valoración provisional de méritos do posto de Grao en
arquitectura/Arquitecto/a.
SEGUNDO.- VALORACIÓN DE MÉRITOS DEFINITIVOS

MONICA LIMERES GONZALEZ (3 para 6)
TECNICO URBANISMO
Data de Sinatura: 27/08/2019
HASH: e9530b6351a5fb9791bc50c899e3c7f5

Para cubrir a praza dunha persoa graduada/diplomada en traballo social para o reforzo dos
servizos sociais NON SE PRESENTARON ALEGACIÓNS. POLO TANTO AS PUNTUACIÓNS QUEDAN
DEFINITIVAMENTE COMO SE MOSTRA NO SEGUINTE RECADRO:
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ANA ISABEL MORGADAS CAMPO (1 para 6)
INTERVENTORA
Data de Sinatura: 27/08/2019
HASH: 92c19c9f1f0562a1e6ddb25eb40e8536
CATALINA ECHEVARRIA BUADES (2 para 6)
SECRETARIA
Data de Sinatura: 27/08/2019
HASH: dc89de9f9774469fcd43343f682202f9

ACTA DEFINITIVA DE VALORACIÓN DE MÉRITOS PARA A CONTRATACIÓN EN MODALIDADE DE
PRÁCTICAS DUNHA PERSOA GRADUADA/DIPLOMADA EN TRABALLO SOCIAL, UNHA PERSOA
CON CICLO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN E FINANZAS, UNHA PERSOA EN POSESIÓN DO
GRAO/LICENCIATURA EN CIENCIAS AMBIENTAIS E UNHA PERSOA EN POSESIÓN DO GRAO EN
ARQUITECTURA/ARQUITECTO/A PARA LEVAR A CABO O PROGRAMA DA DEPUTACIÓN
PROVINCIAL DE PONTEVEDRA “O TEU PRIMEIRO EMPREGO” NOS CONCELLOS.

CARMEN FERNANDEZ LOPEZ (4 para 6)
AXENTE DE EMPREGO
Data de Sinatura: 27/08/2019
HASH: 24e6fd68a19253bb8f7c56d2e24dd2e8

As bases desta convocatoria establecen que en caso de empate entre as puntuacións das persoas aspirantes a orde de prelación
determinarase dándolle preferencia á muller naqueles casos en que se produza una infrarrepresentación do sexo feminino. Dado
que este non é o caso e a nota media do expediente académico é en ambos casos igual, en caso de ter que elixir farase por sorteo
ante o tribunal.
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RICARDO PERNAS ROMANI (5 para 6)
tesorero
Data de Sinatura: 27/08/2019
HASH: 2d0132eee27c7f2ae6b63e2779e44dd7
BEATRIZ MIRANDA VERISIMO (6 para 6)
ADMINISTRATIVO
Data de Sinatura: 27/08/2019
HASH: 4c026802208278a8ec01a70091a63d63

Para cubrir a praza dunha persoa con Ciclo Superior de Administración e Finanzas como apoio
dos servizos administrativos NON SE PRESENTARON ALEGACIÓNS. POLO TANTO AS
PUNTUACIÓNS QUEDAN DEFINITIVAMENTE COMO SE MOSTRA NO SEGUINTE RECADRO:

Para cubrir a praza dunha persoa en posesión do grao/licenciatura en ciencias ambientais
para o programa medioambiental NON SE PRESENTARON ALEGACIÓNS. POLO TANTO AS

Para cubrir a praza dunha persoa en posesión do grao en arquitectura/arquitecto para o
programa de vixilancia e inspección urbanística presentouse unha alegación.
Á vista das alegacións presentadas por Dona Fátima Souto Domínguez, este tribunal acorda
ter en conta o certificado que presenta da Secretaría Xeral de Universidades no que aclara que
a súa titulación correspóndese co nivel 3 MECES e polo tanto debe puntuarse como un máster
máis e non se ten en conta a outra pretensión alegada ao non quedar formalmente acreditada
conforme ás bases e a o criterio do mesmo.

** O Expediente académico de Mirian Vicente Vicente non foi puntuado polo seguinte motivo tal e como figura nas bases
(punto 4 a) da convocatoria do Concello de Tomiño:
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POLO TANTO AS PUNTUACIÓNS DO POSTO DE DO GRAO EN ARQUITECTURA/ARQUITECTO/A

No caso de que a media dalgunha das titulacións convocadas non estea calculada polas normas referidas nas bases ou esta
non se especifique valorarase con 0,00 puntos (non está especificada a nota media no expediente académico).

TERCEIRO.- PROPOSTA DEFINITIVA PARA OCUPAR AS DEVANDITAS PRAZAS
Á vista da puntuación obtida (valoración de méritos) polas persoas candidatas, os/as
candidatos/as que lograron maior puntuación e que polo tanto se propoñen
DEFINITIVAMENTE para ocupar as devanditas prazas para a contratación en modalidade de
prácticas (que está prevista para o 1 de setembro de 2019) son:
Para cubrir a praza dunha persoa graduada/diplomada en traballo social para o reforzo dos
servizos sociais: GONZÁLEZ ALONSO LAURA
Para cubrir a praza dunha persoa con Ciclo Superior de Administración e Finanzas como apoio
dos servizos administrativos: DACOSTA PIMENTEL CARLOTA
Para cubrir a praza dunha persoa en posesión do grao/licenciatura en ciencias ambientais
para o programa medioambiental: FRESCO DORRIO LUIS GUILLERMO
Para cubrir a praza dunha persoa en posesión do grao en arquitectura/arquitecto para o
programa de vixilancia e inspección urbanística: GONZÁLEZ DURÁN SOFÍA

As persoas seleccionadas que presentaron a solicitude pola sede electrónica, para poder
formalizar o contrato deberán presentar no mesmo prazo de dous días hábiles a contar desde a
publicación desta acta, os orixinais de toda a documentación presentada neste procedemento,
co obxecto de cotexalos coas copias. Ademais deberán presentar no mesmo prazo DNI, Tarxeta
co número propio da Seguridade Social e a certificación bancaria do número de conta onde
quere que se lle paguen as nóminas.
Non se contrataran a aquelas persoas que aínda sendo seleccionadas non poidan ser obxecto
dun contrato en prácticas como mínimo da mesma duración que o que se indica na nosa
convocatoria de emprego.
Os/as demais candidatos/as pasarán a integrar unha lista de substitución (da praza solicitada)
por orde de puntuación en caso de producirse a renuncia da persoa seleccionada.
Dáse por acabado o acto ás 12:30 horas estendéndose esta acta que asinaron os asistentes.
O que se fai público para xeral coñecemento.
O TRIBUNAL / A SECRETARIA
Documento asinado en Tomiño por sinatura dixital certificada na data que figura á marxe.
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Tal e como establecen as bases (punto 3c) da convocatoria do Concello de Tomiño, as persoas
seleccionadas terán que presentar antes da sinatura do correspondente contrato e no prazo de
dous días dende a publicación desta proposta definitiva do Tribunal o correspondente
certificado/informe médico de non padecer enfermidade nin defecto físico ou psíquico que
impida o desenvolvemento das correspondentes funcións.

