
ACTA DO TRIBUNAL CUALIFICAOR DO PROCESO SELECTIVO
DUN/DUNHA TÉCNICO/A DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

En Ferrol, ás 09:00 hs. do día 16 de abril do 2021 reuniuse o tribunal
cualificador para a selección dun/dunha técnico/a de normalización lingüística
para a Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol baixo a presidencia
de Dª. Iria Buján Vázquez  e composto polas seguintes vocais:

- Dª. Purificación Galán Boutureira
- Dª. Mª Yolanda Martínez García

Asistidas polo Secretario Xeral, D. Leopoldo Moure García.

E coa asistencia como persoal de apoio de:

- D. Luis Alcalá Baillie, Xerente da Mancomunidade
- D. Andrés Carlos Martínez Riveira, Auxiliar de Administración Xeral

O 05/04/2021 a aspirante Dª. María Fernández Zas presentou alegacións contra
a baremación da fase de concurso, facendo constar que na mesma o tribunal
non tivo en conta a Orde do 13 de xuño do 2011 pola que se regulan os cursos
de linguaxe administrativa e xurídica galegas, por aplicación de cuxo art. 5.3.a):
“3. Terán a mesma validez que o curso de linguaxe administrativa e xurídica
galega: a) A licenciatura de filoloxía hispánica (subsección de galego-portugués),
a licenciatura en filoloxía galega ou o grao de lingua e literatura galegas.”

Visto o anterior, o tribunal acorda que procede admitir a alegación presentada
por Dª. María Fernández Zas e incrementar en 1 pto. a súa cualificación na fase
de concurso, como posuidora do curso de linguaxe administrativa, nivel superior.

Así  mesmo,  o  tribunal,  de  oficio,  procede  a  examinar  se  esta  circunstancia
concorre noutras persoas aspirantes e determina que procede aplicar a mesma
equivalencia nos casos de:

— Antón García Rodríguez
— Iolanda Gomis Parada 
— Ánxela Lema París

Deste  xeito,  o  tribunal  acorda  a  modificación  das  puntuacións  da  fase  de
concurso, que quedan do xeito seguinte:



Polo  que  os  resultados  finais do  proceso  selectivo  quedan  do  xeito
seguinte:

— Aprobadas:

1. Gomis Parada, Iolanda .............................. 52,95 pts.
2. Fernández Zas, María ............................... 52,25 pts.
3. Lema París, Ánxela ................................... 49,45 pts.
4. López Muiño, Almudena ........................... 39,45 pts.

— Non apto:

◦ García Rodríguez, Antón .......................... 26,9 pts.

Vistos  os  anteriores  resultados,  este  Tribunal  eleva  proposta  final  de
nomeamento como funcionaria interina, técnica de normalización lingüística, de
Dª. Iolanda Gomis Parada, quedando a lista de suplentes pola orde establecida.

E non habendo máis asuntos que tratar, a Presidencia do tribunal declara
levantada a sesión, sendo as 10:05 hs., de todo o que, como Secretario Xeral, 

DOU FE

Ferrol, 19 de abril do 2021,

A Presidenta,
Iria Buján Vázquez

O Secretario do Tribunal,
Leopoldo Moure García

Nome TOTAL

Dopico García, Mónica 1
Fernández Zas, María 2,45
García Rodríguez, Antón 1,7
Gomis Parada, Iolanda 12,75
Lema París, Ánxela 14,85
López Muíño, Almudena 3,45


