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En Arzúa, a 18 de decembro de 2017.

Sendo  as 10.10 horas,  na Aula número 3 sita  no primeiro andar  do edificio municipal
multiusos, nomeado “Terra do Queixo”,  sito na rúa Padre Pardo, reúnenese os membros integrantes
da  Comisión  Seleccionadora  que  cualificará o  exercicio  de  carácter  práctico do  proceso  de
selección polo sistema de oposición, convocado para poder seleccionar ápersoa que desempeñará o
posto de traballo  de Educador familiar,  na modalidade de funcionario interino,  para realizar  as
funcións previstas na Base Segunda das que rixen a oposición,  cunha xornada ordinaria de trinta e
sete horas e media semanais, durante un período de tempo de tres anos,a contar desde a data da
toma de posesión da persoa que resulte seleccionada; e iso de conformidade coas Bases aprobadas
pola Xunta de Goberno Local, na sesión celebrada o día 16 de xuñ de 2017.

Asisten a este acto os seguintes integrantes da Comisión Seleccionadora:
• Presidenta: Dª.  María Teresa Gómez Cea (educadora familiar do Concello de Boimorto).
• Vogais: 
-Dª. Guadalupe Vázquez Ascariz (traballadora social do Concello de Toques).
-Dª.   Ana  Vallo  Camba  (axente  de  emprego  e  desenvolvemento  local  no  Concello  de

Boimorto).
-  Dª  María  Lage  Vázquez  (Mestra  de  galego  do IES  de  Arzúa),  que  se   incorporou  á

Comisión Seleccionadora ás 11.25 horas, co tempo sufiente para realizar a corrección dos exercicios
realizados.

• Secretario: D. Juan Colmenares López-Soldado (Secretario do Concello de Arzúa).

E  visto  que  existe  o  quórum  suficiente  para  a  válida  constitución  da  Comisión
Seleccionadora, --de conformidade co disposto no artigo 17 nº 2, da Lei 40/2015 de 1 de outubro,
de  Réxime  Xurídico  do  Sector  Público--,  a  presidenta  procedeu  a  declarar  constituida  dita
Comisión, co obxecto de levar a cabo a realizacion do segundo exercicio dos dous de que consta a
oposición, cuxo exercicio consistirá en realizar un suposto práctico, determinado  pola Comisión
Seleccionadora, directamente relacionado coas funcións propias do posto de traballo e co temario
que figura no Anexo I das Bases que rixen a oposición.

Para o cal, pola presidenta e polas dúas vogais presentes, elaborouse -con anterioridade ao
comezo deste exercicio- o seguinte suposto práctico:

“Trátase dun matrimonio con tres fillos de 10, 8 e y anos. A nai, María, traballa levando a
contabilidade dunha pequena empresa que pechou as súas portas hai apenas dous anos. Dende
entón, o seu estado de ánimo mudou considerablemente, sen aceptación da nova situación laboral
e  consumindo alcol  en  exceso  de  forma habitual.  O marido,  Luís,  traballa  como peón nunha
granxa,  totalmente  consciente  da  situación  presenta  síntomas  evidentes  de  nerviosismo  e
inquietude.  Refire  que  non  sabe  como  afrontar  esta  situación.  Estas  condicións  repercuten
negativamente no rendemento escolar dos menores que acoden á escola coas tarefas sen rematar e
en  reiteradas ocasións  incluso mal  vestidos  e  sen asear.  A raíz  destes  feitos,  o  centro escolar
chegou a pedir explicación ó matrimonio en varias ocasións. O marido refire que son unha familia



moi querida no vecindario e que incluso axudan á súa muller cos nenos cando observan que ella
non se atopa en condicións normais. A casa na que residen é propiedade dos pais de Luis polo que
non teñen que pagar ningún tipo de aluguer. As condicións de habitabilidade son axeitadas pero
presenta numerosos signos de desorde e falta de limpeza. Manifesta dificultades para chegar a fin
de mes xa que os únicos ingresos da unidade familiar son os que aporta Luís do seu traballo como
péon agrícola (/900€/mes netos).

Tendo  en  conta  que  eres  o/a  Educador/a  Familiar  do  Concello  de  Arzúa,  elabora  un
proxecto de intervención familiar para esta familia”.

Dito suposto práctico quedou transcrito nun folio, do que se fixeron tantas fotocopias como
aspirantes podían concurrir a realizar o exercicio.

Despois procedeuse a chamar aos aspirantes, polo mesmo orde que o da presentación das
súas solicitudes no Rexistro Xeral do Concello; os cales foron entrando na Aula, pasando a ocupar
cada un dos asientos dispoñibles que había nas cadeiras con soporte,  colocadas para realizar  o
exercicio.

Comprobándose que non compareceron os seguintes oito aspirantes: Marta Palacios Raposo,
Eva Portas Rey,  Raquel Sesto Rey, María Ines Paredes Carril, María de Bernardo Roca, María
Folla Sotelo, Laura Suarez Rodríguez e Mónica Lamas Beceiro.

Polo que aos restantes vintenove aspirantes que si compareceron se lles foi entregando o
correspondente  folio  que  contiña  o  suposto  práctico,  máis  cinco  folios  en  branco  para  poder
desenvolvelo, sen prexuíxo de que o aspirante que o necesitase poidese solicitar  máis folios en
branco.

Faise constar que, acto seguido á entrega do folio que contiña o suposto práctico cos cinco
folios, polo secretario da Comisión Seleccionadora informouse aos vintenove aspirantes:

- Que o exercicio se cualificará de 0 a 20 puntos, sendo necesario para superalo obter un
mínimo de 10 puntos.

- Que as Bases que rixen a oposición conteñen a previsión de que “Rematado o tempo de
duración  do  exame  o  Tribunal  poderá  determinar  a  lectura  do  exercicio  se  o  considera
conveniente, quedando capacitado para realizar as preguntas que considere tanto en relación coa
exposición do caso práctico, como en relación ao temario da convocatoria especificado no Anexo I.
A lectura do exercicio,  no seu caso,  non poderá ser superior  a 20 minutos  para cada un dos
aspirantes”; decidindo a Comisión Seleccionadora -por unanimidade dos seus catro membros- que
non se ía facer uso desta previsión, xa que non é de carácter obrigatorio; polo que, unha vez que
cada aspirante remate o seu exercicio, poderá marchar.

- Que as puntuacións obtidas por cada aspirante publicaranse no Tablón de anuncios da Casa
do Concello e na páxina web do concello, cando se realice a cualificación de todos os exercicios, xa
sexa no día de hoxe ou no día de mañá.

- Que o tempo máximo para realizar o suposto práctico, sería de 60 minutos, desde as 10.20
horas ata as 11.20 horas.

Unha vez cumprido o prazo dos sesenta minutos, a presidenta pediu aos quince aspirantes
que quedaban por entregar o exercicio, que o deixasen na mesa central existente na Aula; facéndoo
así. 

Decidindo  os  cinco  integrantes  da  Comisión  Seleccionadora  trasladarse,  con  todos  os
exercicios  realizados polos aspirantes, á dependencia destinada a Secretaría dentro da Casa do
Concello, para realizar así a correción deses exercicios.

Unha  vez  nesa  dependencia,  só  se  puido  realizar  a  corrección  de  dez  dos  exercicios
realizados,  posto que tanto a presidenta da Comisión Seleccionadora María Teresa Gómez Cea,



como a vogal Ana Vallo Camba, foron requiridas pola alcaldesa o Concello de Boimorto e tiveron
que marchar ás 14.00 hors; pola que nese momento quedou suspendida a corrección dos restantes
exercicios.

Como consecuencia,  ao  non poder  continuar  coa  corrección dos  exercicios,  a  Comisión
Seleccionadora  -por  unanimidade  dos  seus  cinco  membros  integrantes-  adoptou  os  seguintes
acordos:

Primeiro.- Dar por rematada esta sesión e reanudar a mesma o vindeiro mércores día 20 de
decembro, e non o día 19 (martes) posto que dúas das vogais non podían asistir en dito día, por
razóns de traballo; e iso, co obxecto de fixar de maneira definitiva as puntuacións acadadas polos
vintenove aspirantes que compareceron a realizar o exercicio de carácter práctico desta oposición.

Segundo.-  Publicar  unha  copia  da  presente  acta  no  Taboleiro  de  Edictos  da  Casa  do
Concello, e na páxina web do Concello, para debido coñecemento dos aspirantes interesados neste
proceso de selección.

Co cal douse por rematada esta reunión, ás 14.05 horas do indicado día; estendéndose a
presente  acta,  para  ser  subcrita  por  todos  os  membros  da  Comisión  Seleccionadora  e  para
constancia no expediente. De todo o cal dou fe.


