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 Arzúa, 30 de outubro de 2017.

Ás 13.40 horas, na aula n.º 1 do primeiro andar do edificio municipal multiusos “Terra do
Queixo”,  sita na rúa Padre Pardo,  reunense os membros integrantes da Comisión Seleccionadora,
que cualificará o exercicio de carácter práctico do proceso de selección polo sistema de oposición,
convocado para poder seleccionar á persoa que desempeñará o posto de traballo de  auxiliar de
arquivo, na  modalidade  de funcionario  interino,  para  realizar  as  funcións  previstas  na  Base
Segunda das que rixen a oposición,  cunha xornada laboral de trinta e sete horas e media semanais,
durante un  período de tempo dun ano, a contar desde a toma de posesión da persoa que resulte
seleccionada; e iso, de conformidade coas Bases aprobadas pola Xunta de Goberno Local, na sesión
celebrada o día 24 de maio de 2017.

Asisten a este acto os seguintes integrantes da Comisión Seleccionadora:
• Presidenta: D. Santiago Eiris Pombo (técnico de bibliotecas no Concello de Ames).
• Vogais: 
-D.  Ramón Torreiro González  (traballador fixo do Concello de Arzúa, que presta os seus

servizos na Biblioteca municipal).
-Dª.  Ana  Vallo  Camba  (axente  de  emprego  e  desenvolvemento  Local  no  Concello  de

Boimorto).
-Dª. María Lage Vázquez (mestra de galego no IES de Arzúa).
• Secretario: D. Juan Colmenares López-Soldado (secretario do Concello de Arzúa).

E  visto  que  existe  o  quórum  suficiente  para  a  válida  constitución  da  Comisión
Seleccionadora, --de conformidade co disposto no artigo 17 nº 2, da Lei 40/2015 de 1 de outubro,
de Réxime Xurídico do Sector Público-, o presidente procedeu a declarar constituida dita Comisión,
cos seguintes obxectivos:

1º) Fixar  de  maneira  definitiva  as  puntuacións  acadadas  polos  vinteún  aspirantes  que
realizaron o exercicio de carácter práctico desta oposición, celebrado o día 25 de outubro, e como
consecuencia  da  resolución  das  reclamacións  presentadas  por  dúas  aspirantes,  que  resultaron
desestimadas en todos os seus puntos, ao ser resoltas na sesión celebrada o día 25  de outubro.

2º) Estudiar o escrito presentado no Rexistro Xeral do Concello o día 27 de outubro pola
aspirante Sandra Pazo Rouco; a través do cal formula a impugnación do proceso de selección.

E así, en primerio lugar procedeuse a dar lectura do escrito presentado pola aspirante Sandra
Pazo Rouco, e por unanimidade dos membros da Comisión Seleccionadora- adoptouse o acordo de
considerar que  non procede a impugnación solicitada, polos seguintes motivos:

a) Por canto que as alegacións presentadas por dita aspirante foran  xa desestimadas, na
sesión do día 25 de outubro, e polo tanto non hai prexuizo nin para a propia reclamante nin para o
resto dos aspirantes.

b) Por canto que nas bases que rixen o proceso de selección non consta que a Comisión
Seleccionadora  tivera  que  resolver  as  reclamacións  presentadas  antes  de  realizarse  o  segundo
exercicio da oposición



Deseguido  considerouse  oportuno  repasar  as  puntuacións  outorgadas,  na  valoración  dos
supostos prácticos en que consistiu o exercicio de carácter práctico.

Tras  considerar  que  quedaran  correctamente  valorados  e  cualificados,  adoptáronse  -por
unanimidade dos membros da Comisión Seleccionadora- os seguintes acordos:

Primeiro.-  Ratificar  as  puntuacións  que  quedaron  indicadas,  para  cada  un  dos  vinteun
aspirantes presentados, e publicar no Taboleiro de Edictos da Casa do Concello unha copia da acta
estendida desta reunión, para que os interesados poidan coñecer cales foron as puntuacións obtidas
neste segundo exercicio, de carácter práctico da  oposición.

Segundo.- Facer saber ao único aspirante que non obtivo a puntuación mínima de 5 puntos,
que quedaba eliminado neste proceso de selección, por canto que así se deduce da Base 10ª das que
rixen a oposición.

Terceiro.- Facer saber aos vinte restantes aspirantes que superaron o exercicio de carácter
práctico realizado no día 25 de outubro, que -ao acreditar que estaban en posesión do Celga 3 ou
equivalente-, estarían exentos de realizar o terceiro exercicio da oposición, sobre coñecemento do
idioma galego; obtendo en dito exercicio a puntuación máxima de 2,5 puntos cada un deles, por vir
así previsto para tales casos na Base 10ª das que rixen o proceso de selección.

Cuarto.-  Concretar  que  a  puntuación  final,  obtida  por  cada  aspirante  neste  proceso  de
selección, virá determinada pola suma das puntuacións obtidas no exercicio teórico, no exercicio
práctico e no exercicio sobre coñecemento do idioma gelego; polo que, despois de realizadas esas
sumas, as puntuacións obtidas polos vinte aspirantes que superaron o proceso de selección serían as
seguintes:

ASPIRANTES RESULTADOS
PROBA
TEORICA

RESULTADOS
PROBA
PRÁCTICA

GALEGO TOTAL

María  Raquel  Cascón
Rodríguez

20 8,75 2,5 31,25

Patricia Merino Mouriño 15,50 9,42 2,5 27,42

Jonatan  Alberto  Regueiro
Moure

15,25 9,09 2,5 26,84

Anastasio  Santos  Iglesias
Blanco

15,25 9,09 2,5 26,84

Norma Paz Vigo 13 9 2,5 24,5

M.ª Luz Sánchez Pérez 12,75 9 2,5 24,25

Marta Polo Trasancos 12 9 2,5 23,5

Daniel López Rivera 13,75 7,08 2,5 23,33

Antonio Somoza Cayado 13,50 7,08 2,5 23,08

Belen Pascual Rodríguez 13 7,4 2,5 22,9

Sandra Pazo Rouco 12,25 8 2,5 22,75

Enma Roca Vázquez 12,50 7,59 2,5 22,59

Angel M.ª Arcay Barral 12 8,09 2,5 22,59

Pablo Ouro Rodríguez 11,75 8 2,5 22,25

Inmaculada Castro Paredes 13,75 5,83 2,5 22,08



Serxio Toxo Asorey 13,50 6 2,5 22

José  Manuel  Iglesias
Torres

13 6,33 2,5 21,83

Mónica Tato Sánchez 11 8,15 2,5 21,65

Lorena García Novoa 10,50 7,52 2,5 20,52

Ana González González 10 6,16 2,5 18,66

Quinto.- Formular ao alcalde a proposta de nomeamento como funcionario interino, para
desenvolver o posto de traballo de auxiliar de arquivo, a favor da aspirante que obtivo a maior
puntuación, que resultou ser María Raquel Cascón Rodríguez; co obxecto de realizar as funcións
previstas na Base 2ª das que rixen o proceso de selección.

Sexto.- Concretar que, para o suposto de que a aspirante proposta como auxiliar de arquivo,
non poidese acreditar -dentro dos tres días previstos na Base 12ª-  os requisitos necesarios para
realizar  o  seu  nomeamento,  ou  renunciase  a  ser  nomeada  funcionaria  interina;  a  proposta  de
nomeamento agora realizada se traslade a favor da seguinte ou seguintes aspirantes, pola orde de
puntuación total obtida.

Sétimo.-  Dispor  a  súa  publicación  no  Taboleiro  de  Edictos  da  Casa  do  Concello  dun
exemplar da presente acta:

a) Para coñecemento dos interesados, e aos efectos de reclamacións ou de calquera outro
posible acto impugnatorio, e

b) Para determinar o inicio do cómputo do prazo de tres días hábiles (a partir do seguinte ao
da publicación desta acta), co obxecto de que a aspirante proposta poida presentar a documentación
esixida na Base 12ª das que rixen a oposición.

Co cal se dá por rematado o acto ás  14.30 h. do indicado día; estendéndose a presente acta,
para ser subscrita polos membros da Comisión Seleccionadora e para constancia no expediente. De
todo o cal dou fe.                            


