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ACTA DEFINITIVA FASE CONCURSO-OPOSICIÓN PARA A CONTRATACIÓN 

DUN/HA PSICÓLOGO/A PARA O CIM DE BARBADÁS. 

 

En Barbadás, o día 6 de abril de 2022, ás 16:30 horas reúnese o Tribunal cualificador composto 

por D. Isabel Delgado Vila en calidade de Presidente, D. Jesús Blanco Giró en calidade de 

secretario, e como vogais D. María Aurea Pacho Blanco,  D. Carla Clara García Rodríguez e D. 

Jose Manuel Fernández Ortega e como asesora D. Berta Mª Gómez Guede para resolver as 

alegacións presentadas, quedando as puntuacións finais como a continuación se transcriben:  

Procédese polos membros do tribunal a examinar as alegacións presentadas en tempo e forma 

por: 

D. Angela Ruíz Iglesias , na que solicita unha revisión á fase de concurso- oposición. 

 Unha vez revisada a documentación aportada pola alegante, os membros do tribunal acordan 

ESTIMAR PARCIALMENTE  a reclamación de data 31 de marzo de 2022, 

1.-Tras revisar o seu expediente na experiencia profesional no apartado de administración local 

estimase dita reclamación, pasando a ter un total no apartado de experiencia profesional de 10,89 

puntos. 

2.- Tras revisar o seu expediente na experiencia profesional no apartado de empresa privada, 

desestimase xa que non se especifican as funcións na súa categoría segundo o punto sétimo, fase 

concurso, apartado 1) das bases reguladoras do proceso selectivo: “A prestación dos servizos en 

entes instrumentais de Administracións Públicas ou en empresas privadas acreditarase mediante 

os contratos de traballo debidamente inscritos nos Servizos Públicos de Emprego. Así mesmo, o 

aspirante achegará certificado en que consten as funcións desenvolvidas a efectos de acreditar a 

súa correspondencia coa praza convocada.” pasando de ter unha puntuación de 51,29 puntos a 

ter unha puntuación final de 54,89 puntos. 

 

D.Alba Varela Tato, na que solicita unha revisión a fase de concurso- oposición. 

Unha vez revisada a documentación aportada pola alegante, os membros do tribunal acordan 

ESTIMAR PARCIALMENTE  a reclamación de data 22 de marzo de 2022, 

1. Revisión e Corrección erro material na puntuación fase de oposición: 

Tras revisar o seu examen, atópase un erro tipográfico na acta, tendo 28 respostas 

correctas, sendo a súa puntuación de 56 puntos. 
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2.- Revisión e corrección da puntuación outorgada na fase de concurso no apartado de 

formación: 

Tras revisar o seu expediente, desestimase xa que o master non acredita o número de 

horas e segundo o punto dous das bases reguladoras do proceso selectivo “Os máster” ou 

cursos recibidos acreditaranse mediante certificado do organismo que o impartiu ou 

homologou ou, no seu caso, o título ou diploma obtido, onde conste o número de horas 

lectivas e o contido do curso. En caso de non  xustificarse a duración do curso e horas 

lectivas, este non será obxecto de valoración. 

Tendo en conta que en cursos xa que se deu a máxima puntuación, neste apartado queda un total 

de 7 puntos. 

Pasa de ter unha puntuación de 44,95 puntos a ter unha puntuación final de 64,95 puntos. 

 

 

Propoñendo por tanto, o Tribunal cualificador, ó Alcalde – Presidente , a contratación de D. Alba 

Varela Tato, e á formación dunha lista de reserva cos outros candidatos.  

O aspirante proposto presentará no prazo de 5 días hábiles dende o seguinte á publicación desta 

acta, o certificado ou informe médico acreditativo do disposto na base terceira “Posuír a 

capacidade funcional para o desenvolvemento das tarefas habituais e funcións correspondentes 

ao posto de traballo para o que se opta”. 

SOLICITANTE 

 

 

FASE 

OPOSICIÓN 

FASE 

CONCURSO 

TOTAL 

ALBA VARELA TATO           56           8,95          64,95 

 ÁNGELA RUÍZ IGLESIAS          44 10,89 54,89 

BEATRIZ PÉREZ 

FERNÁNDEZ 
          36 10,89 46,89 

MÓNICA GONZÁLEZ FREIRE           38 6,05 44,05 

CASANDRA DE BRITO 

DUARTE 
          40 2,90 42,90 

LIDIA ÁLVAREZ GÓNZÁLEZ           34 5,88 39,88 
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E non tendo máis asuntos que tratar, dase por finalizado o acto do que eu como secretario do fe.  

 

A PRESIDENTA         O SECRETARIO 

      

                                                               OS VOGAIS 


