
Acta de selección do Tribunal cualificador do proc. selectivo
de dous Técnicos/as de orientación profesional

Xoves, 9 de febreiro do 2023

Na Sala de Reunións do Concello de Ferrol, sendo as 09:30 horas do día arriba indicado, reuniuse
o Tribunal cualificador do proceso selectivo de dous/dúas técnicos/as orientadores/as profesionais
para  a  súa  inserción  no  Programa Integrado  de  Emprego  2022-2023  da  Mancomunidade  de
Concellos da Comarca de Ferrol, coas seguintes persoas asistentes:

Presidenta: Dª. Iria Buján Vázquez, funcionaria do concello de Ferrol

Vogais:

- Dª. Laura López González, funcionaria do concello de Ferrol.

- Dª. María Yolanda Martínez García, funcionaria do concello de Narón.

- Dª. Ánxela Lagoa Ferreira, funcionaria do concello de Narón.

Secretario/a: D. Leopoldo Moure García, secretario xeral do concello de Ferrol.

Persoal de apoio:

- D. Luis Alcalá Baillie, xerente da Mancomunidade

- D. Andrés Carlos Martínez Riveira, aux. de admón. xeral da Mancomunidade

1. Resolución das alegacións presentadas á fase de concurso

O 25/01/2023 foron publicados os resultados da fase de concurso do proceso selectivo arriba
indicado, outorgándose un prazo de dez días hábiles ás persoas interesadas para a presentación
de alegacións.

02/02/2023  foi  presentada  unha  alegación  por  Dª.  Paloma  Muñoz  Díaz-Castroverde.  Alega  a
interesada o seguinte:

“Según el resultado del tribunal la puntuación obtenida es de 25,4 y tras revisar los méritos
presentados esa puntuación considero que debería de ser 27,9 (adjunto Anexo I en la que
se especifica la relación de méritos).”

Revisada a relación de méritos achegada pola interesada xunto coa súa solicitude de revisión,
substancialmente  idéntica  á  aportada  coa  solicitude  de  participación  no  proceso  selectivo,  o
tribunal cualificador observa que a única diverxencia de valoración entre o alegado pola interesada
e  a  valoración  realizada  polo  tribunal  estriba  na  puntuación  que  debe  atribuírse  ao  título  de
‘Especialista universitario en coaching’.

Este título é identificado correctamente pola interesada como título de posgrao na súa relación de
méritos,  e  atribúelle  unha puntuación de 8 pts.  Agora  ben;  a  base 11.1.b.1  das que rexen o
proceso  selectivo  establece  que  se valorarán  con dita  puntuación as  titulacións  universitarias
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oficiais  de  posgrao,  pero  especifica  claramente  a  continuación  que  se  está  a  referir
exclusivamente a aquelas titulacións que teñan a consideración de máster oficial.

O  art.  17.1  do  Real  Decreto  822/2021,  de  28  de  septiembre,  por  el  que  se  establece  la
organización  de  las  enseñanzas  universitarias  y  del  procedimiento  de  aseguramiento  de  su
calidad establece que:

“Los planes de estudios conducentes a la obtención de un título de Máster Universitario
contarán con 60, 90 o 120 créditos ECTS, que se distribuirán en materias y asignaturas
obligatorias y optativas, el trabajo de fin de Máster, las prácticas académicas externas si
las hubiera, y otras actividades académicas.”

Examinado o título de especialista universitario achegado pola interesada, obsérvase no dorso
que este lle outorga un total de 25 ECTS, polo que, en consecuencia, non ten carácter de máster
oficial.  En  cambio,  cada  crédito  ECTS  equivale  a  25  horas  de  formación,  polo  que  o  título
achegado acredita 625 hs. de formación por parte da interesada, que deben valorarse consonte o
disposto na base 11.1.b.2 das que rexen o proceso selectivo, isto é, con 5 pts. 

Por todo o anterior, e unha vez revisada a documentación achegada pola interesada, as persoas
integrantes do tribunal cualificador acordan unanimemente desestimar a alegación presentada e
ratificar a puntuación inicial outorgada á interesada na fase de concurso, é dicir, 25,4 pts.

O prazo para presentación de alegacións rematou o 08/02/2023 sen que se formularan máis
alegacións.

2. Cualificación do primeiro exercicio da fase de oposición

Resolta a alegación expresada no punto anterior, o tribunal cualificador procede á apertura do
sobre e avaliación das probas escritas das persoas aspirantes. 

Finalizada  a  corrección  dos  exercicios,  procédese  polo  secretario  á  apertura  das  plicas,
establecéndose que superan o proceso selectivo as seguintes persoas, coas cualificacións que a
seguir se relacionan:

2. Proposta de nomeamento

Acreditado  documentalmente  polas  persoas  aspirantes  o  coñecemento  da  lingua  galega,  non
procede a realización do segundo exercicio da fase de oposición, polo que este Tribunal propón o
nomeamento como funcionarios interinos técnicos de orientación profesional de:

— D. Pedro González Arias
— Dª. Mónica Lamas Beceiro
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Nome DNI

González Arias, Pedro **6483*** 30,65 42,60 73,25
Lamas Beceiro, Mónica **7116*** 24,45 47,40 71,85
Leirachá Pita, Margarida **6838*** 29,45 39,90 69,35
Sequeiro Graña, Cristina **6718*** 31,10 31,80 62,90
Campos González, María Teresa **8312*** 25,65 33,90 59,55

Cualificación 
Fase concurso

Cualificación 
Fase oposición

Cualificación 
Final



Quedan as restantes persoas aspirantes dentro da lista de suplentes na orde establecida e aos
efectos da base 12 das que rexen o proceso selectivo.

E non habendo máis asuntos que tratar, a Presidencia declara levantada a sesión, sendo as 11:30
horas do día arriba indicado, de todo o que, como Secretario Xeral, DOU FE 

A Presidenta do Tribunal,
Iria Buján Vázquez

O Secretario 
Leopoldo Moure García 
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