CONCELLO DE BARBADÁS
ACTA DEFINITIVA PARA A CREACIÓN DUNHA BOLSA DE ASESOR XURIDICO
PARA O CIM DE BARBADÁS.

En Barbadás, o día 23 de maio 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. dni. 44.465.516-F presenta alegación o día 13 de maio de 2022, fronte á valoración do tribu-

nal cualificador relativo a creación dunha bolsa para asesor/a xurídico para o CIM.
Unha vez revisada a documentación aportada pola alegante, os membros do tribunal acordan
DESESTIMAR a reclamación de data 13 de maio de 2022,
1.-Tras revisar o seu expediente na experiencia profesional desestimase xa que segundo as bases
reguladoras do proceso selectivo non queda acreditado o tempo real e efectivo de servizos prestados.
2.- Tras revisar o seu expediente no relativo a formación e segundo as bases reguladoras da convocatoria no punto terceiro especifíca que o requisito para poder optar a praza é a formación de
200 horas polo que un dos cursos tivose en conta neste apartado (como requisito) e o outro curso
xa se lle tivo en conta e xa foi valorado.
D. Alejandra Zapata Maceiras con dni. 32.6829.64-X presenta alegación o día 11 de maio de
2022, fronte á valoración do tribunal cualificador relativo a creación dunha bolsa para asesor/a
xurídico para o CIM.
Unha vez revisada a documentación aportada pola alegante, os membros do tribunal
acordan DESESTIMAR a reclamación de data 11 de maio de 2022,
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Tras revisar o seu expediente na experiencia profesional desestimase:
1.- Xunta de Galicia.Vicepresidencia, Servizo Galego de Igualdade
- 365 días e xa foi valorado
2.-Administración Local: Concello de Ames
-Son 29 días, non como indica vostede, non son 6 meses é ata o 6 de xuño de 2019, sendo un
contrato a media xornada.
3.- Administración Local: Concello de Poio
- Son 141 días e xa foi valorado
4.-Administración Local: Concello de Ames
- Son 36 días, non como indica vostede, non son 2 meses, sendo un contrato a media xornada.
5.- Administración Local: Concello de Ames
-1 mes, e xa foi valorado
6.- Xunta de Galicia. Vicepresidencia, SGI
-Non consta na vida laboral, polo que non se lle pode ter en conta segundo as bases reguladoras
da convocatoria.

SOLICITANTE
Maria Esther Allo Iglesias
Alejandra Zapata Maceira
Eladio Medel Iglesias

EXPERIENCIA
PROFESIONAL

FORMACIÓN

TOTAL

7

3

10

5,75

3

8,75

1,25

3

4,25
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Alicia Ramos Álvarez

0

2,50

2,50

44465.516-F

0

1,60

1,60

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
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