Expediente 983/2022

Proceso de selección para a provisión en propiedade da praza
vacante con código 02.01.00.02, de Traballador/a Social, da Escala
de Administración Especial, Clase Técnica, Grupo A, Subgrupo A2,
mediante quenda libre, incluída na Oferta de Emprego Público do
ano 2019, publicada no DOG nº 32, de 17 de febreiro de 2020.
Bases do proceso de selección publicadas no BOP de Pontevedra de
10 de marzo de 2022.
O día 6 de xullo de 2022 constituíuse o tribunal de selección nomeado por
Decreto de alcaldía nº 1311/2022 de 16 de xuño:
Presidente: Dª. Ana María Aldrey Pereira
Secretario: Carlos López Quintáns
Vogais:
Dª. Ana Isabel Amoedo Garrido
Dª. Mónica Rodríguez Palacio
Dª. Margarita Viña Santos

Deseguido, e de conformidade coas bases de selección que rexen o proceso
selectivo, o tribunal avaliou os méritos presentados polos aspirantes que
figuran na lista definitiva de admitidos.
A avaliación dos méritos na fase de concurso realizouse de conformidade co
disposto na base 8ª, valorándose a formación e a experiencia:
a) Formación na praza obxecto da convocatoria, cun máximo de 5
puntos, nos seguintes termos:
Por cursos relacionados coas funcións propias da praza a que aspira e
impartidos por administracións públicas, colexios profesionais,
universidades, Fundación Estatal para a Formación e o Emprego
(Fundación Tripartita), ou por outras entidades ou empresas, sempre
que neste último caso veñan homologados por administracións
públicas, segundo o baremo seguinte:
• Cursos de 20 horas a 39 horas: 0,10 puntos.
• Cursos de 40 horas a 59 horas: 0,20 puntos.
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CARLOS LÓPEZ QUINTÁNS (1 para 1)
Secretario
Data de Sinatura: 13/07/2022
HASH: 3f6940a3f548389d5331557d2f54118d

VALORACIÓN DA FASE DE CONCURSO

• Cursos de 60 horas a 99 horas: 0,35 puntos.
• Cursos de 100 horas a 149 horas: 0,50 puntos.
• Cursos de máis de 150 horas: 1 puntos.

b) Experiencia: A puntuación máxima neste apartado será de 5
puntos valorándose a experiencia na praza obxecto da convocatoria
de similar ou igual categoría nos seguintes termos:
• 0,20 puntos por cada mes de experiencia acreditado na
administración pública, en praza igual ou similar categoría á da
convocatoria.
• 0,10 puntos por cada mes de experiencia acreditado na
empresa privada, en praza igual ou similar categoría á da
convocatoria.

O tribunal de selección, de conformidade co disposto na base 12ª e coa
finalidade de que exista a maior claridade nos criterios empregados para
valoración dos méritos, acordou por unanimidade, ter en conta o seguinte:

2. Non se valoran os coñecementos básicos en informática a non ser
que sexan específicos das plataformas que emprega unha persoa
traballadora social.
3. Non se valoran os cursos de prevención de riscos xerais, nin de
procedemento administrativo común nin de materias xerais que non
estean relacionados coas funcións propias da praza de traballador/a
social.
4. Respecto dos cursos de igualdade de oportunidades en empresa e no
ámbito da muller en situación do desemprego, considérase que son
cursos específicos do ámbito empresarial. É unha formación moi
específica que non se corresponde co ámbito comunitario de traballo
social.
5. Tanto para valorar os cursos como a experiencia e determinar
teñen relación coa praza obxecto da convocatoria, tamén se ten
conta, a maiores, o disposto na Relación de Postos de Traballo
Concello de Ponteareas (aprobada en sesión plenaria de 26
decembro de 2018, e publicada no BOP de Pontevedra n.º 3 de 4
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do
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1. Para valorar os cursos de formación tense en conta a normativa de
referencia especializada de servizos sociais comunitarios DECRETO
99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais
comunitarios e o seu financiamento.

xaneiro de 2019). As funcións do posto vinculadas coa praza obxecto
da convocatoria (código 02.01.00.02) son as seguintes:
• Asumir a xestión da atención primaria no eido dos servizos
sociais, dentro do marco competencial atribuído á administración
local na normativa de referencia.
• Elaboración de programas de prevención, avaliación e
intervención social.
• Investigar e avaliar necesidades e situacións sociais.
• Realizar seguimento de casos e visitas domiciliarias.
• Colaborar na xestión e tramitación de axudas económicas propias
deste eido competencial.
• Realizar as funcións propias do posto de traballador social,
emitindo informes preceptivos dentro do seu eido competencial.
• Prestar colaboración e asistencia técnica, por necesidade ou
requirimento, naqueles asuntos propios do departamento e que
entren dentro da súa capacitación profesional.
• Calquera outra, propia da súa capacitación profesional, e
vinculada co eido competencial no que se integra.

FORMACIÓN

ALONSO GONZÁLEZ TOTAL
LAURA
3,75

ÁLVAREZ
CERNADAS LETICIA
REBECA
ALONSO

BOUZA

EXPERIENCIA

FORMACIÓN= TOTAL EXP.= 5,00

TOTAL
PUNTOS
FASE DE
CONCURSO

8,75

TOTAL
5,00

FORMACIÓN

= TOTAL EXP.= 5,00

10,00

BARROS TOTAL
5,00

FORMACIÓN

= TOTAL EXP. = 5,00

10,00

PIÑÓN, TOTAL

FORMACIÓN

= TOTAL EXP. = 5,00

10,00
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De conformidade co anterior e unha vez supervisada a documentación
presentada polos aspirantes, o tribunal de selección acordou por
unanimidade outorgar as seguintes puntuacións:

5,00

BOUZÓN
TAMARA

VILA TOTAL
4,70

FORMACIÓN

= TOTAL EXP. = 5,00

9,70

ALBA
CASTRO TOTAL
FERNÁNDEZ
4,25

FORMACIÓN

= TOTAL EXP. = 2,40

6,65

DACOSTA
TOTAL
FERNÁNDEZ MARÍA 2,95
ISABEL

FORMACIÓN

= TOTAL EXP. = 5,00

7,95

DEL
RÍO
LUCÍA

FORMACIÓN

= TOTAL EXP. =0,00

1,45

= TOTAL EXP. = 5,00

9,60

7,75

SOLLA TOTAL
1,45

OLALLA CRISTÓBAL
TOTAL
LIMÉS
4,60

FORMACIÓN

LARA
CARRERA TOTAL
MARTÍNEZ
4,55

FORMACIÓN

= TOTAL EXP. = 3,20

VELASCO
ANDREA

AMIGO TOTAL
3,60

FORMACIÓN

= TOTAL EXP. = 5,00

PINTO
JUNIOR TOTAL
CARLA SOFÍA
1,75

FORMACIÓN

= TOTAL EXP.= 0,00

1,75

RIAL
JORGE

MARTÍNEZ TOTAL
5,00

FORMACIÓN

= TOTAL EXP. = 5,00

10,00

PASTRANA CASTRO TOTAL
JUAN ANTONIO
0,20

FORMACIÓN

= TOTAL EXP. = 3,80

4,00

MARTA
PARREÑO TOTAL
USATORRE
2,70

FORMACIÓN

= TOTAL EXP. = 2,30

5,00

PÉREZ RODRÍGUEZ TOTAL
ELISABETH

FORMACIÓN

= TOTAL EXP.= 5,00

10,00

8,60
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LORENA

REY RADIO NURIA

TOTAL
4,50

FORMACIÓN

= TOTAL EXP. = 5,00

9,50

GONZÁLEZ SEOANE TOTAL
ALBA
5,00

FORMACIÓN

= TOTAL EXP. = 5,00

10,00

MÍGUEZ
ESTELA

FONTÁN TOTAL
3,00

FORMACIÓN

= TOTAL EXP.= 5,00

8,00

LORENA
BUGALLO

MÍGUEZ TOTAL
5,00

FORMACIÓN

= TOTAL EXP. = 5,00

10,00

LORENZO TOTAL
3,30

FORMACIÓN

= TOTAL EXP.= 4,80

8,10

FORMACIÓN

= TOTAL EXP.= 5,00

5,50

TOTAL
0,50

FORMACIÓN= TOTAL EXP.= 5,00

5,50

FERNÁNDEZ
TOTAL
DOPAZO
MARÍA 3,95
DEL CARMEN

FORMACIÓN= TOTAL EXP.= 5,00

8,95

NURIA FILGUEIRAS TOTAL
LÓPEZ
0,75

FORMACIÓN= TOTAL EXP.= 3,40

4,15

ÚRSULA
MÍGUEZ

GONZÁLEZ
LUCÍA

LAGO TOTAL
0,50

FERNÁNDEZ
FORMIGO ALBA

VENTÍN
TERESA

PICALLO TOTAL
0,85

FORMACIÓN

= TOTAL EXP.= 0,20

1,05

SESTELO FANDIÑO TOTAL
ESTEFANÍA
1,00

FORMACIÓN= TOTAL EXP. = 5,00

6,00

SOLIÑO
MIRIAM

FORMACIÓN= TOTAL EXP.= 1,80

1,80

BELLO TOTAL
0,00
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5,00

ANA
RODRÍGUEZ TOTAL
GONZÁLEZ
0,00

DÍAZ NORES PAOLA TOTAL
1,05

MARÍA
COSTAS

VIDAL TOTAL
4,80

FORMACIÓN= TOTAL EXP.= 4,70

FORMACIÓN

= TOTAL EXP.= 0,00

FORMACIÓN= TOTAL EXP.= 0,60

4,70

1,05

5,40

Acórdase publicar o resultado da fase de concurso no taboleiro de anuncios
electrónico e na páxina web: www.ponteareas.gal no apartado de emprego
público.
As persoas aspirantes terán dous días hábiles a contar dende o día seguinte
á publicación dos resultados no taboleiro de anuncios electrónico, para
formular as alegacións que consideren (o último día do prazo será o 15 de
xulllo de 2022).

Contra o presente acordo, por tratarse dun acto de mero trámite, non cabe
recurso algún.

O secretario do tribunal

Carlos López Quintáns

Documento asinado electronicamente
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O prazo de dous días hábiles é análogo ao establecido na base 10ª apdo.
11, toda vez que nada se di nas bases sobre a posibildidade de abrir un
período de alegacións ás puntuacións da fase de concurso.

