
 

 

CONCELLO DE FRIOL (LUGO) 

Na casa do Concello ás dez horas do día vinte e sete de Febreiro do 

actual, reúnese o órgano de selección para a provisión de selección de seis 

traballadores para o servizo de mantemento de zonas naturais e espazos 

públicos, no marco do programa Depuemprego 2016-2017. Preside o mesmo 

Don Pablo Veiga López-Castelo, actuando como vogais Don Carlos Sánchez 

Pazos, Don Fernando José Teijeiro Poudereux e Don José Manuel Loureiro 

Corrales. Como secretario, actúa o titular do Concello de Friol, Don Julio 

González Casanova. Incorpórase como asesor o Axente de Emprego e 

Desenvolvemento Local, Don Alberto Herrán Calvo 

 

Realízase baixo as bases publicadas no B.O.P. o día sete de febreiro do 

actual e rectificadas posteriormente por Resolución de Alcaldía de data 

dezaseis de Febreiro e publicadas na páxina web e no taboleiro de 

anuncios. Unha vez realizado o proceso selectivo o pasado día vinte e un de 

febreiro do actual o órgano de selección acordou otorgar as puntuacións 

en base ás mesmas. Ao respecto na páxina web e no taboleiro de anuncios, 

publicouse o anuncio do resultado provisional de admitidos a efectos de 

posibles reclamacións en prazo de tres días, que serán resoltas polo 

tribunal. Rematada a fase anterior, de conformidade coas bases, 

publicarase a lista definitiva e os/as seleccionados/as deberán presentar 

a documentación pertinente en orde á formalización dos contratos. 

 

Por Dona Vanesa Díaz Gay presentase escrito o día 23 de Febreiro do 

actual, para corrección da súa puntuación, porque as súas contas non 

cadran coa puntuación final, decíndo que algo non se tivo en conta ou houbo 

un erro. Seguidamente procedeuse a examinar as alegacións de Vanesa no 

seu escrito e revisar a documentación que presentou na súa solicitude para 

participar no proceso selectivo. Ao respecto o órgano de selección 

considera: 

 

- No apartado servizos prestados na Administración, efectivamente 

realizou un obradoiro de Albanelería promovido polo Concello de O 

Páramo de 6 meses de duración, segundo consta na vida laboral e no 

contrato aportado. O órgano de selección considera que 

efectivamente houbo un erro, non contemplando puntuación para 

este apartado, xa que erroneamente se considerou que a 

participación no obradoiro foi de monitor. Polo tanto no que se 

refire a esta apartado, deberase puntuar con 0,21 Puntos. 

- No que se refire a Brigada de Incendios no Concello de  Portomarín, 

o órgano de selección de acordo co criterio que se mantivo nas 

bases e nas solicitude presentadas, non otorgou puntuación algunha 
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nas brigadas que prestaron servizos forestais, por considerar que 

non se trata de servizos prestados en postos relacionados co 

obxecto da convocatoria. O órgano de selección considera que debe 

manterse o referido criterio, ademáis que de puntuar os servizos 

neste apartado a Dona Vanesa Díaz Gay, debería facerse unha 

revisión na puntuación de todos/as solicitantes, xa que houbo moitos 

casos que presentaron estes méritos e non se otorgaron puntuación 

algunha. 

- No que se refire os servizos prestados na empresa privada, en 

concreto de monitora de xardinería en COGAMI, non se lle otorgou 

puntuación algunha, por non ser un posto relacionado coa 

convocatoria, xa que foi a título de monitor, non de peón, razón pola 

que o órgano de selección non considera esta alegación e decide 

manter a puntuación otorgada. 

- Polo que se refire a formación, o órgano de selección acorda manter 

a puntuación deste apartado, referida ao curso técnico superior en 

prevención de riscos laborais, de 600 Horas de duración. Non se lle 

otorgou puntuación algunha ao curso de hixiene industrial, nin na 

especialidade de ergonomía e psicosocioloxía aplicada, por 

considerar que non teñen relación coas funcións do posto a realizar. 

- Si que se lle otorgou puntuación por ser muller, a vista do estipulado 

no convenio asinado coa Excma. Deputación Provincial de Lugo e as 

bases da convocatoria (Resolución de 16 de febreiro do actual), se 

ven o órgano de selección considera que estes criterios non teñen 

encaixe nos principios de mérito e capacidade. 

- No que se refire a entrevista persoal, si que se lle otorgou 

puntuación, concretamente 0,10 Puntos. Non obstante á vista da 

rectificación de puntos no servizo prestado na administración que 

se corrixe no día de hoxe, e nos criterios mantidos para os criterios 

mantidos nas entrevistas, o órgano de selección acorda modificar a 

puntuación deste apartado quedando un total de 0,20 Puntos. 

 

 

Polo tanto revisando a puntuación total de Dona Vanesa Díaz Gay, 

estimando parcialmente a reclamación por ela presentada, resulta que ten 

unha puntuación total de 8,560 Puntos. Elo leva consigo a modificación da 

lista provisional e así como a de aprobados, quedando a lista definitiva de 

conformidade a que se transcribe ao final da presente acta. 

 

Por Don Luis López García, coa data vinte e catro de febreiro do actual, 

presenta reclamación en relación coa pregunta número 12 do exame tipo 
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test. Expón que o exame estaba redactado en lingua galega e que en galego 

conforme o diccionario da Real Academia da Lingua Galega non existe o 

substantivo “Paletín”, polo que solicita a anulación da pregunta sinalada e a 

súa substitución pola primeira pregunta reserva e a revisión de tódolos 

exames, cunha nova valoración das puntuacións. Ao respecto da devandita 

pregunta, que xa se utilizou noutros procesos selectivos, consta que o 

paletín é unha variedade da paleta, algo máis pequena e de forma 

puntiaguda que se usa para realizar traballos pequenos e xuntas de 

morteiro que quedan ao colocar ladrillo visto, polo tanto o órgano de 

selección considera correcta a pregunta formulada, tendo en conta 

ademáis que a mesma, foi acertada por 43 persoas que realizaron a proba 

tipo test. Polo tanto, desestímase a solicitude presentada por Don Luis 

López García. A vista do actuado, a lista definitiva queda do seguinte xeito 

 

 
NOME E APELIDOS TOTAL 

Iñigo Seijas Sauto 10,150 

María del Carmen Corral Pérez 9,020 

Jesús Fernández Fernández 8,925 

Jose Antonio Costa Graña 8,825 

Vanesa Díaz Gay 8,560 

Avelino Pereira García 8,485 

José Manuel Martínez Álvarez 8,400 

Luis López García 8,350 

María del Carmen Prieto Rojo 8,340 

José Antonio Fernández Asorey 8,300 

Juan Carlos Gómez Aldaríz 8,255 

María Leonides Souto Gil 8,250 

María Carmen Vila Vázquez 8,150 

Rocío Miranda López 8,100 

Jesús Ferro Villanueva 7,905 
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Vanesa Pena Barreiro 7,765 

Antonio Garcia Agrelo 7,600 

Ramón Eugenio Villar Cruz 7,600 

José Ángel Lodeiro Díaz 7,550 

Juan Carlos Rodríguez Fernández 7,475 

Jose Manuel López Vila 7,250 

Manuel Pazos Castiñeira 7,250 

María José Ramos Ascaríz 7,220 

Manuel Alberto Saavedra Brea 7,175 

Ana Miranda López 7,100 

Jose Manuel Vázquez Moreno 7,080 

Antonio Argerey Vizcaíno 7,045 

Montserrat Abuín Rodríguez 6,600 

Fernando Ares Morandeira 6,600 

María Isabel Ascariz Villar 6,600 

Jesús Ángel Crende Río 6,600 

Adrián García Vázquez 6,600 

David García Vázquez 6,600 

Jorge López Castro 6,600 

Domingo Sarabia Bardanca 6,450 

Óscar Lodeiro Díaz 6,400 

Francisco Luis Pin González 6,320 

Jose Luis Salvado Cibes 6,250 

Mario Santos Santos 6,200 

Jose Barreiro Arias 6,150 
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Manuel Álvarez Fernández 6,100 

María de las Mercedes Ferreiro  Lamas 6,100 

Iván Neira Carregal 6,100 

Ernesto José Oubiña Herbes 6,100 

Óscar Vilariño Ramos 6,100 

Rubén Pena Teijeiro 5,800 

Ana Belén Abuín Rodríguez 5,600 

Cristian Fernández Rodríguez 5,600 

Iván López Lodeiro 5,600 

Alberto Sánchez Jul 5,600 

Javier Serén Pájaro 5,600 

Rosalía Vega Yañez 5,500 

Agustín Portos Tojo 5,200 

 

 

Polo tanto queda incluída na lista de aprobados e deberá proceder a 

formalizar o contrato Dona Vanesa Díaz Gay, quedando excluída da mesma 

Don José Manuel Martínez Álvarez que pasaría a ser o primeiro reserva, 

para os casos de que algúns dos/as aprobados/as non presentaran a 

documentación necesaria para a formalización do contrato e así como os 

casos de que fora necesario xurdir algún posto por razón de baixa, 

enfermidade, renuncia, etc. 

 

E non sendo outro o obxecto do acto, polo Presidente do órgano de 

selección, dáse por finalizado o acto sendo as dez horas e trinta minutos 

da data ao principio indicada, do que eu Secretario, redacto a acta e dou 

fe. 

 

 

 

 

 


