ACTA DO TRIBUNAL CORRESPONDENTE AO PROCESO SELECTIVO PARA BOLSA DE
EMPRESO DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL, MEDIANTE OPOSICIÓN, DE TÉCNICO
ENCARGADO DA ATENCIÓN E DINAMIZACIÓN DO MUSEO DE MAN EN CAMELLE
SUPOSTOS ARTIGO 15.1 C), ESTATUTO DOS TRABALLADORES.
EXPTE TEDEC: 2021/E001/000009
En Camariñas, a dezaoito de outubro de dous mil vinte e un, sendo as 9:30 horas, no
salón de plenos da Casa do Concello de Camariñas, reúnese o Tribunal Cualificador das
probas selectivas para formación dunha bolsa de emprego, mediante oposición, dun
técnico/a encargado da atención e dinamización do Museo de Man en Camelle, tribunal
designado por Decreto da Alcaldía 360/2021 de data 10/06/2021 e do que se encontran
presentes os seguintes membros:
Presidente: Dª Nieves Lema Vilariño, funcionaria do Concello de Vimianzo.
Vogais:

D.ª Dolores Rey Bertola, funcionaria do Concello.
D. Juan Carlos Santaballa Louzán, funcionario do Concello de Cee.
D.ª Ana Mª Martínez Díaz, persoal laboral do Concello.

Secretaria: Dª María Lourdes Castro Pena, funcionaria do Concello.
Dada a presenza da presidenta como da secretaria así como das vogais, considéranse
cumpridos os requisitos para a válida constitución e actuación do tribunal, polo que este
procede:
1º.- A examinar, a través da lectura individual por cada un dos membros do tribunal, a
lista definitiva dos aspirantes admitidos, a fin de verificar a existencia ou ausencia de
causas de abstención e recusación dos arts. 23 e 24 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de
réxime xurídico do sector público, e de non ter realizado tarefas de preparación de
aspirantes ás probas selectivas nos últimos cinco anos e de conformidade co disposto no
art. 60 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 29 de outubro polo que se aproba a Lei do
estatuto Básico do Empregado Público que esixe que a pertenza aos tribunais de
selección o sexa a título individual e non se actúa en representación e por conta de
ninguén. Non concorrendo ningunha delas en ningún dos membros do tribunal, segundo
manifestación de cada un deles.
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2º.- A presidenta do Tribunal recorda a todos os membros do tribunal o deber de sixilo
profesional e confidencialidade dos asuntos e dos datos que se tratan como consecuencia
da súa participación como membros deste e da obriga de gardar un absoluto sixilo
profesional en todas as materias que non sexan de publicación oficial e aquelas que
aínda séndoo, non fosen publicadas aínda, co obxectivo de evitar calquera filtración.
3º.- A continuación procédese, de conformidade coa base 7ª da convocatoria, a
confección do Exercicio: Exame de cinco preguntas curtas, para realizar nun tempo
máximo dunha hora.
O exercicio é unido a presente acta como anexo.
Ás 10:00 horas comeza o chamamento dos aspirantes admitidos polo seu nome completo
e por orde alfabética, empezando por aqueles que teñan como inicial do primeiro apelido
a letra “Y”, conforme ao sorteo que realizou a Consellería de Facenda para o ano 2021,
(DOG nº 24, de data 5 de febreiro de 2021), comprobando a súa identidade mediante a
presentación do DNI, co seguinte resultado:
NÚM.
1
2

APELIDOS E NOME
VÁZQUEZ LIÑEIRA, JORGE
BELLA PIÑEIRO, Mª ENGRACIA

PRESENTADO/NON PRESENTADO
NON PRESENTADO
NON PRESENTADO
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

LÓPEZ OTEYZA, GENS CIBRAO
SERODIO DOMÍNGUEZ, ANDREA
CASAIS TRILLO, Mª VANESA
MOTREL LEDE, Mª DEL CANTO
ORDÓÑEZ TRIÑANES, CRISTINA
BARROS LÓPEZ, VIRGINIA
ÁVILA GÓMEZ, CARLA
ULLOA QUINTAS, DANIEL
FERNÁNDEZ GARRIDO, Mª JESÚS
VÁZQUEZ JIMÉNEZ, ALICIA
AZURMENDI TEDÍN, MARÍA
FRAGA PÉREZ, SARA
FUENTES RIAL, JOSÉ JAVIER

NON PRESENTADO
NON PRESENTADO
NON PRESENTADO
NON PRESENTADO
NON PRESENTADO
NON PRESENTADO
NON PRESENTADO
NON PRESENTADO
PRESENTADO
NON PRESENTADO
NON PRESENTADO
NON PRESENTADO
NON PRESENTADO

A continuación a Presidenta do Tribunal dá ao aspirante presentado as oportunas
instrucións sobre a realización dos exercicios e lle comunica os acordos adoptados polo
tribunal.
Seguidamente entrégase ao aspirante o exercicio, que comeza ás 10:05 horas e dáse
por finalizado ás 11:00 horas, téndose entregado polo único participante o exercicio.
A continuación o único aspirante procede en acto público a dar lectura ao seu exercicio,
coa presenza do tribunal.
Finalizada a lectura do aspirante o tribunal por unanimidade dos seus membros acorda
outorgar a seguinte puntuación:
APELIDOS E NOME
FERNANDEZ GARRIDO, Mª JESÚS

PUNTUACIÓN
6,5

RESULTADO
APROBADO

Tendo acreditado o único aspirante presentado o nivel de coñecemento da linua galega
coa presentación do CELGA 4, non procede a realización do Exercicio: Coñecemento
de lingua galega.
Polo que o Tribunal por unanimidade dos seus membros acorda:
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Primeiro: Propoñer á Alcaldía que se proceda á formalización da bolsa de emprego
para a contratación dun profesional encargado da atención e dinamización do Museo de
Man de Camelle, correspondente a Dona Mª Jesús Fernández Garrido, por ser a candidata
que superou a fase de oposición.
Segundo: Dar traslado da presente acta á Alcaldía.
Terceiro: Facer público o resultado da oposición mediante a súa inserción no taboleiro de
anuncios do Concello.
Seguidamente redáctase á acta da sesión dándose lectura a esta ante os membros do
Tribunal sen que se realice ningunha observación polos asistentes polo que se autoriza
coa sinatura da secretaría do órgano e o visto e prace da presidencia.
Non sendo outro o obxecto da reunión e non habendo máis asuntos que tratar, a
presidenta levanta a sesión, sendo as 12:40 horas do día da data, do que como secretaria
dou fe co visto e prace da Presidencia.
Vº e Prace
A Presidenta,

A Secretaria,

Documento asinado electronicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na https://sede.camarinas.net. O
código de verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (artigo 18.1.b da
Lei 11/2007, de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos).

CVD: WiWZK8boI2PJnTCjO6B8
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

ANEXOS
EXAME
1.- Sinale catro funcións dos Museos segundo a Lei 7/2021, de 17 de febreiro, de museos
e outros centros museísticos.
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2.- Sinale puntos de interese da Ruta dos Faros ao seu paso polo Concello de Camariñas.
3.- Que acontecemento medio ambiental se asocia ao falecemento de Man e data de
falecemento?
4.- Que grandes bloques de elementos/materiais podemos atopar na vista ao Museo de
Man de Camelle?
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5.- Sinale brevemente propostas de proxecto de actividades de dinamización para o
Museo de Man.
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