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Procedemento

Selección de Persoal e Provisións de Postos

Asunto

Procedemento para contratación laboral temporal dentro do programa de
actuación "O TEU PRIMEIRO EMPREGO" nos concellos, da Deputación
provincial de Pontevedra (DP.PO) , no marco do Plan de fomento da
empregabilidade na provincia de Pontevedra

Documento

Comunicación (anuncio público)

Trámite

RESOLUCIÓN ALEGACIÓNS NO CONCURSO MÉRITOS/2ª FASE/
GRAO-LICENCIATURA
EN
DEREITOLISTADO
DEFINITIVO
PUNTUACIÓNS E PROPOSTA DE CONTRATACIÓN

ANUNCIO
1.RESOLUCIÓN ALEGACIÓNS/RECLAMACIÓNS PRESENTADAS EN TEMPO E FORMA
Publicado o correspondiente anuncio que contén o resultado provisional das cualificacións obtidas
polos candidatos que concorreron no concurso de méritos do procedemento de referencia e
transcorrido o prazo outorgado para a formulación de alegacións ou reclamacións ao mesmo, o
Tribunal acordou resolver as presentadas en tempo e forma do seguinte xeito:
1.A.- ALEGACIÓN FORMULADA POR EVA RODRÍGUEZ CRUZ
DATOS PRESENTACIÓN

PETICIÓN

RESULTADO
VALORACIÓN

E-RE núm. 1412

Valoración como mérito o nivel B1
de Inglés.

Rexeitada

05 de setembro de 2019 ás 12:58
horas
Cumpre prazo e forma

Achega
axunta:



como

documentación

DOG.
Num.
154
de
13.08.2019 no que se
publica
o
DECRETO
81/2018, do 19 de xullo,
polo que se establece o
currículo dos niveis básico
A1, básico A2, intermedio
B1,
intermedio
B2,
avanzado C1 e avanzadoC2
das ensinanzas de idiomas
de réxime especial na
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Marcos Vazquez Campaña (2 para 2)
Interventor
Data de Sinatura: 06/09/2019
HASH: ba386685c4c22d7b91a586818e618639

Anuncio da resolución das alegacións presentadas en tempo e forma
contra o resultado provisional das puntuacións obtidas polos candidatos
admitidos no concurso de méritos e aprobación do listaxe definitivo das
puntuacións obtidas polos candidatos admitidos no concurso de méritos
no procedemento de referencia.

CONCELLO DE BUEU





Comunidade Autónoma de
Galicia.
Certificación
académica
Escuela oficial de Idiomas
2017/18
Certificado
de
nivel
intermedio B1 “Ingles”
expedido
en
data
11.10.2017.

RESPOSTA Á ALEGACIÓN
Na base 7ª se establece que: “…/... Os criterios de valoración obxectivos en base aos cales
celebrarase o concurso de méritos son os recollidos no anexo V das Bases reguladoras do
programa de fomento da empregabilidade na provincia de Pontevedra “O Teu primeiro Emprego”
da DP.PO que de seguido se relacionan: …/...e) Por asistir a cursos de especialización, formación e
perfeccionamento organizados por centros oficiais dependentes da Administración do Estado, da
comunidade autónoma ou da Administración local, universidades, colexios oficiais ou escolas da
Administración pública directamente relacionados co posto que se vai desempeñar
(incluídos os organizados por sindicatos no marco do Acordo nacional de formación continua), ata
un máximo de 2 puntos, que se computarán do seguinte xeito:
a) De máis de 150 horas duración: 0,30 puntos por curso.
b) De entre 100 e 150 horas de duración: 0,25 puntos por curso.
c) De entre 60 e 99 horas de duración: 0,20 puntos por curso.
d) De entre 30 e 59 horas de duración: 0,15 puntos por curso.

Non se terán en conta os certificados ou diplomas nos que non se especifique a duración do curso
en número de horas ou créditos.
Tampouco se computarán as xornadas, congresos, seminarios ou cursos de duración inferior a dez
horas.
En ningún caso poderá incluírse nin admitirse como criterio de selección a experiencia laboral.
Tendo en conta que o criterio do tribunal non intre de avaliar ou concepto de “relacionados coas
funcións do posto”, debe realizarse, como non pode ser doutro xeito, de acordo coas bases d
convocatoria que na súa base 4ª relaciona as concretas tarefas e funcións a desenvolver e das
áreas nas que as mesmas serían prestadas, sen que se advirta que o coñecemento de lingua
extranxeira teña unha relación directa e inmediata con funcións propias dun licenciado en dereito
no ámbito da área funciona da administración afectada polo procedemento.

En base ao anterior o Tribunal acordou rexeitar a alegación e confirmar a puntuación
asignada á mesma por este criterio de valoración
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e) De entre 10 e 29 horas de duración: 0,10 puntos por curso.

CONCELLO DE BUEU
1.B.- ALEGACIÓN FORMULADA POR ALBA-ATENEA LEIRACHA AMADO
DATOS PRESENTACION

05 de setembro de 2019, ás 13:16
horas
Cumpre prazo e forma

RESULTADO
VALORACIÓN

Valoración como méritos:
1.-O Certificado nivel 3 MECES
equivalente
a
un
máster
universitario.

1.- Aceptada

2.Curso
de
formación
e
perfeccionamento do idioma inglés
organizado
pola
Universidade
Internacional Menéndez Pelayo con
40 hs lectivas (xa aportado na
instancia)
por
tratarse
decoñecementos
relacionados
directamente
como
materia
transversal o desenvolvemento de
calquera
actividade
profesional
superior dentro da Administración
Pública

2.- Rexeitada

Achega
axunta:


como

documentación

Certificado
de
correspondencia
expedido
en data 04.09.2019 pola
Subdirección general de
Títulos.

RESPOSTA Á ALEGACIÓN- Equivalencia licencitura en dereito co nivel 3 MECES
1.- Segundo o disposto no artigo 27 del Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre
“1. La posesión del nivel MECES correspondiente por un titulado o titulada quedará acreditada con
la mera referencia de la publicación en el Boletín Oficial del Estado, presentada de forma conjunta
con el título de que se trate.
2. Con independencia de lo previsto en el apartado 1 anterior, el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte adoptará las medidas necesarias para que a través de su Sede Electrónica el interesado
que así lo desee pueda obtener directamente un certificado de correspondencia a nivel MECES,
expedido por la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones.
3. El certificado quedará inscrito en una sección especial del Registro Nacional de Titulados
Universitarios Oficiales.”
Na Base 7ª dispoñíase o seguinte: “As persoas candidatas que accedan con titulacións de
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E-RE núm. 1414

PETICIÓN

CONCELLO DE BUEU
licenciatura, arquitectura ou enxeñería (títulos pre-Boloña) que teñan un certificado da súa
correspondencia co nivel 3 MECES (Marco español de cualificación para a educación superior) terán
unha puntuación de 0,50 puntos, equivalente a un máster universitario.”
Tendo en conta que o nivel 3 MECES atribúeselle á licenciatura en dereito pola Resolución da
Dirección Xeral de Política Universitaria do 14 de setembro de 2015 do Ministerio de Educación,
cultura e deporte (acordo 1º) , á que se pode acceder desde o link a que se refiren as bases,
relativo ao catálogo de titulacións homologadas ao nivel de máster do seguinte xeito: “De
conformidad con lo establecido en el artículo 24 del Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre,
se determina que el título oficial universitario de Licenciado en Derecho se corresponde con el
nivel 3 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior.”
Considerando asemade innnecesaria a presentación do correspondete certificado de
correspondencia xa que co mesmo se pretende facilitar a movilidade no extranxeiro sen que
sexan de aplicación para o ingreso nas administracións públicas do xeito sinalado no Real Decreto
967/2014, de 21 de noviembre, por el que se establecen los requisitos y el procedimiento para la
homologación y declaración de equivalencia a titulación y a nivel académico universitario oficial y
para la convalidación de estudios extranjeros de educación superior, y el procedimiento para
determinar la correspondencia a los niveles del marco español de cualificaciones para la educación
superior de los títulos oficiales de Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, Arquitecto Técnico, Ingeniero
Técnico y Diplomado.
Logo do manifestado o Tribunal conclúe que corresponde recoñecer dita equivalencia en base á
aplicación das normas de referencia
En base ao anterior o Tribunal acordou estimar a alegación presentada pola reclamante
no que respecta a equivalencia do titulado de licenciado que aporta co nivel 3 MECES
RESPOSTA Á ALEGACIÓN- Curso de formación e perfeccionamento do idioma inglés

En base ao anterior o Tribunal acordou rexeitar a alegación presentada pola reclamante
no que respecta á valoración do Curso de formación e perfeccionamento do idioma inglés
rexeitar e confirmar a puntuación asignada á mesma por este criterio de valoración.
Logo da estimación parcial da alegación formulada por ALBA-ATENEA LEIRACHA AMADO,
mediante escrito E-RE núm. 1414 de 05 de setembro de 2019, o Tribunal procede á revisión
das puntuacións outorgadas á mesma polo criterio de valoración que figura no apartado
c) relativo á posesión de título oficial de máster universitario do seguinte xeito:

IDENTIDADE
CANDIDATO

LEIRACHA
AMADO,
ALBA ATENEA

MÉRITO a

MÉRITO b

MÉRITO c

MÉRITO e
MÉRITO d

2,48

----

0,5

----
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O Tribunal reitera o manifestado

CONCELLO DE BUEU

2.-APROBACIÓN DA RELACIÓN DEFINITIVA DAS PUNTUACIÓNS OBTIDAS NO CONCURSO DE
MÉRITOS E PROPOSTA DE CONTRATACIÓN
Resoltas as reclamacións e alegacións no senso sinalado no apartado anterior, o Tribunal acorda
aprobar a relación definitiva das puntuacións obtidas no concurso de méritos correspondente á 2ª
fase do Procedemento para contratacion laboral temporal dentro do programa de actuación "O TEU
PRIMEIRO EMPREGO" nos concellos, da Deputación provincial de Pontevedra (DP.PO) , no marco do
Plan de fomento da empregabilidade na provincia de Pontevedra que figuran publicadas, con data
04.09.2019, no taboleiro electrónico da sede electrónica do concello de Bueu
( https://bueu.sedelectronica.gal ).

MÉRITO a

IDENTIDADE
CANDIDATO

MÉRITO b

MÉRITO c

MÉRITO e
MÉRITO d

TOTAL

LEIRACHA
AMADO,
ALBA ATENEA

2,48

----

0,50

----

0,10

3,08

RODRIGUEZ
EVA

2,74

----

----

----

0,20

2,94

RODRIGUEZ LOSADA,
MIRIAM

2,81

----

----

---

0,20

3,01

RODRIGUEZ
NOGUEIRAS,
JACQUELINE

2,73

----

----

----

0,10

2,83

2,83

----

0,50

----

----

3,33

PÉREZ,

(*) Lenda identificativa dos méritos valorados según a base base 7.2. “Actuacións administrativas en cada unha das fases”, das
bases reguladoras do procedemento selectivo de referencia, aprobadas por resolución de alcaldía núm. 1111/2019 de data 1.8.2019 que
contén os criterios de valoración obxectivos en base aos cales celebrarase o concurso de méritos, recollidos no anexo V das Bases
reguladoras do programa de fomento da empregabilidade na provincia de Pontevedra “O Teu primeiro Emprego” da DP.PO :
a) Nota media do expediente académico reflectida na documentación presentada, en escala de 0 - 4.
b) Por acreditar un doutoramento relacionado.
c) Por acreditar un máster universitario ou título propio da universidade de máster relacionado.
d) Por acreditar unha titulación académica oficial distinta e relacionada, de nivel igual ou superior
e) Cursos de especialización, formación e perfeccionamento organizados por centros oficiais.
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RODRIGUEZ
PABLO

CRUZ,

CONCELLO DE BUEU

3. PROPOSTA DE CONTRATACIÓN EN PRÁCTICAS A FAVOR DE 2 GRADUADOS/ LICENCIADOS
EN DEREITO DENTRO DO PROGRAMA “O TEU PRIMEIRO EMPREGO” QUE ACADARON A
MAIOR PUNTUACIÓN FINAL SEGUNDO A TÁBOA ANTERIOR por un periodo de 6 meses con
posibilidade de prórroga por outros 6 meses no caso de prórroga da subvención, tempo
completo e 37,5horas semanais, baixo a modalidade de contrato en prácticas
ORDE

APELIDOS E NOME

1

RODRIGUEZ PÉREZ, PABLO

2

LEIRACHA AMADO ALBA ATENEA

PUNTUACIÓN TOTAL
3,33
3,08

2º.-QUEDANDO EN RESERVA ANTE POSIBLE RENUNCIA OU BAIXA AS/OS SEGUINTE: Esta
listaxe de reserva vincúlase única e exclusivamente á xestión do proceso selectivo derivado da
subvención da Deputación de Pontevedra, quedando sen efectos unha vez rematadas as
contratacións.
ORDE
1

APELIDOS E NOME

PUNTUACIÓN TOTAL

RODRIGUEZ LOSADA, MIRIAM

3,01

2

RODRIGUEZ CRUZ, EVA

2,94

3

RODRIGUEZ NOGUEIRAS, JACQUELINE

2,83

-Copia da tarxeta sanitaria ou número de afiliación á Seguridade Social.
-Número de conta para o ingreso da nómina.
-Certificado Médico Oficial acreditativo de non padecer enfermidade ou defecto físico ou psíquico que
o/a inhabilite para o desenvolvemento das funcións propias da praza.
-Declaración xurada de non ter sido separada/o mediante expediente disciplinario do servizo de
calquera das administracións públicas, e non atoparse en ningunhas das causas de incapacidade ou
incompatibilidade determinadas na lexislación vixente (Anexo II).
Se dentro do prazo indicado, e salvo supostos de forza maior, a/o aspirante proposta/o non
presentase a súa documentación ou non reunira os requisitos esixidos para ser contratada, éste
decaerá nos seus dereitos e quedarán anuladas todas as actuacións realizadas a favor do mesmo
sen prexuizo das responsabilidades nas que puidera incorrer por falsidade na instancia.
Para o suposto de que a aspirante incialmente proposta (ou sucesivos seguintes) renunciasen á
contratación ou non reunira os requisitos esixidos na convocatoria, trasladarase a proposta de
contratación a favor do/a seguinte aspirante (ou se é o caso, dos seguintes aspirantes) que maior
puntuación obtivese de acordo coa resultante da cualificación final obtida polos aspirantes.
Presentada a citada documentación a/o aspirante proposta/o serán contratados mediante contrato
laboral temporal na modalidade de contrato en prácticas cunha duración 6 meses prorrogable outros
6 meses no caso da prorroga da subvención, a tempo completo cunha xornada de 37,5 horas, de
conformidade co establecido no artigo 11 do RD 2/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o
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Os candidatos/as propostas deberán achegar no prazo indicado ( venres 6 de setembro de
2019 de 8:00 a 13:30 horas no rexistro do Concello de Bueu) dende a proposta de
contratación a seguinte documentación:

CONCELLO DE BUEU
texto refundido da Lei de Estatuto dos Traballadores e no apartado 3º da base 2 do PROGRAMA DA
DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA “O TEU PRIMEIRO EMPREGO”.

O que se publica no Taboleiro electrónico de anuncios do concello, aloxado na sede electrónica
(https://bueu.sedelectronica.gal), en aplicación do indicado na base 10ª das bases reguladoras do
procedemento selectivo de referencia, para coñecemento dos interesados no devandito
procedemento, publicandose , de forma complementaria, na páxina web (www.concellodebueu.gal).
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(documento asinado electronicamente polo Presidente e secretaria do Tribunal na data que figura ao marxe das sinaturas)

