
ACTA

En Arzúa, a 11 de decembro de 2017.

Reunidos  no  día  de  hoxe  ás  14.00  horas,  na  Casa  do  Concello  de  Arzúa,  os  seguintes
integrantes  da  Comisión  Seleccionadora  do  proceso  de  selección convocado -por  o  sistema de
oposición-  para  poder  seleccionar  á  persoa  que  desempeñará  o  posto  de  traballo  de  educador
familiar,  na modalidade de funcionario interino,  asimilado ao Grupo A, Subggrupo A2, por  un
período  de  tres  anos,  a  contar  desde  o  día  da  toma  de  posesión  do  aspirante  que  resulte
seleccionado:

• Presidenta: Dª.  María Teresa Gómez Cea (educadora familiar do Concello de Boimorto).
• Vogais: 
-Dª.   Ana  Vallo  Camba  (axente  de  emprego  e  desenvolvemento  local  no  Concello  de

Boimorto).
- Dª María Lage Vázquez (Mestra de galego do IES de Arzúa).
• Secretario: D. Juan Colmenares López-Soldado (Secretario do Concello de Arzúa).
(Non podendo asistir por causa xustificada Dª Guadalupe Vázquez Ascariz (traballadora

social do Concello de Toques).

Adoptáronse  -por  unanimidade  dos  catro  membros  integrantes  desta  Comisión
Seleccionadora- adoptar os seguintes acordos:

Primeiro.- Trasladar ao día 18 de decembro (luns) a realización do segundo exercicio de
carácter  práctico  da  referida  oposición;  cuxo  exercicio  estaba  previsto  que  fose  o  día  13  de
decembro (mércores) ás 9.30 horas, por canto que así  o acordara na reunión que celebrou esta
mesma Comisión Seleccionadora o día 30 de novembro de 2017, con motivo da realización polos
aspirantes  do  exercicio  de  carácter  teórico; modificando  así  aquel  acordo adoptado  tamén  por
unanimidade dos integrantes da Comisión Seleccionadora.

Segundo.-  Facer  saber,  as  trinta  e  sete  aspirante  convocadas  para  realizar  o  referido
exercicio de carácter práctico:

a) Que o motivo fundado de ter que retrasar a realización dese exercicio práctico ata o luns
día 18 de decembro, foi debido ás reclamacións presentadas por escrito, por tres aspirantes (unha, o
día 7 de decembro e dous, o día de hoxe 11 de decembro); por canto que pode suceder que algunha
desas reclamacións teña que ser estimada, o cal suporía o ter que revisar as puntuacións de todos os
aspirantes, para adecualas as contestacións que deron o día  que realizaron o exercicio teórico.

E esa comprobación resulta preciso realizala antes de que se realice o exercicio práctico,
porque poidera suceder que algún aspirante declarado excluido, por non acadar os 15 puntos no
exercicio teórico, obteña unha puntuación maior a eses 15 puntos, e poder realizar entón o exercicio
práctico; e porque tamén poidera darse a situación contraria.

b) Que,  en  consecuencia,  unha  vez  eliminada  a  data  do  13  de  decembro  prevista
inicialmente para a realización do exercicio práctico, a Comisión Seleccionadora se reunirá o día 14
de decembro (xoves) na Sala de Comisións da Casa do Concello, ás 10.00 horas, para resolver  as



reclamcións  presentadas,  coa  intención  de  publicar  as  novas  puntuacións  resultantes  desas
correcións na maña dese mesmo día, no Taboleiro de Edictos  e na páxina web do Concello.

c) Que a data en que se realizará o exercicio de carácter práctico por todos os aspirantes que
obteñan unha puntuación igual ou superior a 15 puntos, será o día 18 de decembro (luns) ás 10.00
horas,  nunha das aulas do primeiro andar do edificio municipal  multiusos,  nomeado “Terra do
Queixo”, sito na rúa Padre Pardo.

d) Que, co obxecto de que estes acordos da Comisión Seleccionadora poida ser coñecidos -o
antes posible- polos aspirantes que pensaban trasladarse ata este concello para realizar  o exercicio
práctico,  procurarase comunicarlles  por  teléfono o contido deses  acordos na mañana do día  12
decembre.

Co cal douse por rematado o acto, as 14.30 horas do indicado día; estendendose a presente
acta, para ser subscrita por todos os membros da Comisión Seleccioandora, e para constancia no
expediente. De todo o cal dou fe.


