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DECRETO DA ALCALDÍA
ASUNTO: CONTRATACIÓN DE DON M. BLANCO VÁZQUEZ (*****352A), ASPIRANTE CON MAIOR PUNTUACIÓN
ACADADA NO PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN PARA A CONTRATACIÓN DUN TÉCNICO EN MATERIAS
MEDIOAMBIENTAIS E FORMACIÓN DA BOLSA PREVISTA NAS BASES.
EXPEDIENTE: 2021/G003/000546

Logo de que se elevase a esta alcaldía a acta de reunión do 26 de novembro de 2021 do
tribunal de selección de persoal para a contratación dun/ha

técnico en materias

medioambientais na que se propoñía a contratación do candidato con maior puntuación unha
vez concluído o procedemento.

Tendo en conta que unha vez elevada a mencionada acta a esta alcaldía se publicou na web e
no taboleiro de anuncios do Concello outorgándolle aos interesados un prazo de dous días
hábiles para posibles alegacións.

Tendo en conta que neste prazo, segundo informa da responsable do rexistro municipal, se
presentou unha alegación por parte de dona M. Carril Danza (DNI *****393V) o 30 de novembro
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de 2021, RE 202199900000847.

Logo de que os membros do tribunal designado polo meu decreto da alcaldía 510/2021, do 24
de novembro de 2021, se volvesen reunir e elevasen a esta alcaldía a acta de reunión do 02 de
decembro de 2021 onde propoñían a desestimación da alegación presentada por dona M. Carril
Danza por non axustarse a dereito así como a contratación do candidato con máis puntuación.

Logo de resolver a través do meu decreto 533/2021, do 03 de decembro de 2021, a
desestimación da alegación presentada por dona M. Carril Danza no procedemento de
contratación laboral temporal de un/ha técnico/a en materias medioambientais, a xornada
parcial (25 horas/semana), por acumulación de tarefas no departamento de Medio Ambiente

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste
Organismo co Código de Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
(artigo 42.b da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público)

Moi Leal e Excelentísimo Concello de Carral (A Coruña)
Campo da Feira, n° 1 // C.P.: 15175// Tel.: 981670002 Fax: 981 6722 82// C.LF.: P-1502100 I
Páxina web: www.carral.es / Sede electrónica: http://sede.carral.es / Correo electrónico: correo@carral.es

que se transcribe literalmente a continuación:

“DECRETO DA ALCALDÍA
Logo de ver a acta de reunión do 26 de novembro de 2021 do tribunal de selección de persoal constituído para a contratación
laboral temporal de un/ha técnico/a en materias medioambientais, a xornada parcial (25 horas/semana), por acumulación de
tarefas no departamento de Medio Ambiente que se transcribe literalmente a continuación:

“ACTA DA REUNIÓN DO 26 DE NOVEMBRO DE 2021 DO TRIBUNAL DE SELECCIÓN DE PERSOAL CONSTITUÍDO PARA A
CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE UN/HA TÉCNICO/A EN MATERIAS MEDIOAMBIENTAIS, A XORNADA PARCIAL (25
HORAS/SEMANA), POR ACUMULACIÓN DE TAREFAS NO DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE.

COMPOÑENTES (Decreto da alcaldía 510/2021, do 24 de novembro de 2021) que asisten á reunión do 26 de novembro de 2021
Presidenta: Sonia Campos Ares (funcionaria de carreira do Concello, técnica xurídica)
Vogal 1: Noemí González Mato (funcionaria habilitada estatal, interventora)
Vogal 2: Carlos E. Lorenzo Pérez (laboral fixo, técnico de Cultura)
Secretaria do tribunal (sen voto): Amalia Mª Seijas Seoane (funcionaria de carreira do Concello, administrativa tesoureira)
Ás 9:00 horas do 26 de novembro de 2021, previa convocatoria efectuada mediante o decreto 510/2021, do 24 de novembro de
2021, reúnense nas dependencias da Casa do Concello as persoas que compoñen o tribunal designado mediante o decreto citado,
aos efectos de proceder a valorar os méritos alegados polos solicitantes, segundo o previsto na base novena das aprobadas.
Mediante o referido decreto, aprobouse tamén a lista definitiva de admitidos/as e excluídas para as ocupacións convocadas:
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ADMITIDOS DEFINITIVAMENTE

1
2
3
4
5
6
7
8
9

NOME E APELIDOS
Aboy Carral, M.M
Ameneiros Martínez, M.A
Benavides da Cuña, A.
Blanco Vázquez, M.
Carril Danza, M.
Castaño Serna, J.S
García Vigo, R.
LLinares Taboada, A.
López Fernández , C.

DNI
****560F
****268J
****611L
****352A
****393V
****040S
****327X
****267T
****620E
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10
11
12
13
14
15

Mariño Gude, P.M.
Pérez Méndez, F.
Pitorac, D.
Puente Gil, V.
Santos Fachal, V.
Vázquez Lima, L.

****064C
****461G
****361T
****246L
****556M
****502B

EXCLUÍDOS DEFINITIVAMENTE

Non existe ningún candidato/a excluído definitivamente.

Logo de ver a valoración preliminar realizada pola instrutora do expediente en cada unha das solicitudes de participación, o
tribunal, en uso da súa discrecionalidade técnica e sentando criterios uniformes para a interpretación da base sétima das
aprobadas, outorga por unanimidade ás persoas admitidas ao procedemento, en relación á fase de concurso e de entrevista
profesional que se valoran segundo as bases, a puntuación que se indicará.
Asemade, o tribunal, en uso da súa discrecionalidade técnica e sentando criterios uniformes para a interpretación da base sétima e
para a valoración – en función dos criterios indicados nas bases- da entrevista profesional que se realiza a cada candidato/a,
outorga por unanimidade a seguinte puntuación ás persoas admitidas ao procedemento (que se engade á puntuación outorgada na
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valoración da base 7.a), 7.b) e 7.c)):
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FASE DE CONCURSO

ENTREVISTA

PUNTUACIÓN TOTAL

NOME E APELIDOS

EXPERIENCIA

FORMACIÓN

LINGUA

ENTREVISTA

PUNTUACIÓN

1

Aboy Carral, M.M

1.90 puntos

1.10 puntos

1.50 puntos

0.5 puntos

5.00 puntos

2

Ameneiros Martínez, M.A

0.00 puntos

1.00 puntos

1.50 puntos

1.00 puntos

5.00 puntos

3

Benavides da Cuña, A.

0.00 puntos

0.80 puntos

1.50 puntos

Non presentado

Non presentado

4

Blanco Vázquez, M.

2.40 puntos

1.50 puntos

1.50 puntos

2.75 puntos

8.15 puntos

5

Carril Danza, M.

0.00 puntos

1.40 puntos

1.50 puntos

0.5 puntos

3.40 puntos

6

Castaño Serna, J.S

0.00 puntos

1.20 puntos

1.50 puntos

1.00 puntos

3.70 puntos

7

García Vigo, R.

1.50 puntos

1.00 puntos

1.50 puntos

0.50 puntos

4.5 puntos

8

LLinares Taboada, A.

0.00 puntos

1.00 puntos

1.50 puntos

0.5 puntos

3.00 puntos

9

López Fernández , C.

0.00 puntos

0.40 puntos

1.50 puntos

1.00 puntos

2.90 puntos

10

Mariño Gude, P.M.

1.50 puntos

0.70 puntos

1.50 puntos

2.00 puntos

5.70 puntos

11

Pérez Méndez, F.

2.25 puntos

1.50 puntos

0.00 puntos

2.5 puntos

6.25 puntos

12

Pitorac, D.

0.00 puntos

1.50 puntos

0.00 puntos

0.25 puntos

1.75 puntos

13

Puente Gil, V.

0.00 puntos

1.30 puntos

1.50 puntos

1.50 puntos

4.30 puntos

14

Santos Fachal, V.

0.00 puntos

0.50 puntos

1.50 puntos

0.50 puntos

2.50 puntos

15

Vázquez Lima, L.

0.00 puntos

0.00 puntos

0.00 puntos

0.50 puntos

0.50 puntos
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Á vista das puntuacións outorgadas e, en cumprimento do establecido nas bases, os integrantes do tribunal acordan por
unanimidade propoñer ao señor alcalde a contratación do aspirante con maior puntuación, como segue (quen deberá presentar no
rexistro xeral do Concello a documentación indicada na base décima), e a formación da bolsa de traballo prevista nas bases coas
outras persoas indicadas, coa orde de prelación en función da puntuación outorgada.
BLANCO VÁZQUEZ, M (*****352A)
NOME E APELIDOS

DNI

PUNTUACIÓN

1

Blanco Vázquez, M.

****352A

8,15 puntos

2

Pérez Méndez, F.

****461G

6,25 puntos

3

Mariño Gude, P.M.

****064C

5,70 puntos
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4

Ameneiros Martínez, M.A.

****268J

5,00 puntos

5

Aboy Carral, M.M

****560F

5,00 puntos

6

García Vigo, R.

****327X

4,50 puntos

7

Puente Gil, V.

****246L

4,30 puntos

8

Castaño Serna, J. S.

****040S

3,70 puntos

9

Carril Danza, M.

****393V

3,40 puntos

10

LLinares Taboada, A.

****267T

3,00 puntos

11

López Fernández , C.

****620E

2,90 puntos

12

Santos Fachal, V.

****556M

2,50 puntos

13

Pitorac, D.

****361T

1,75 puntos

14

Vázquez Lima, L.

****502B

0,50 puntos

Asemade, o tribunal acorda que se requira á persoa seleccionada para a presentación da documentación indicada no base décima,
aos efectos da elevación da proposta definitiva á alcaldía para que, previa a preceptiva fiscalización da intervención do Concello,
adopte a decisión que proceda mediante decreto, segundo o establecido nas bases. Contra estes acordos do tribunal, as persoas
interesadas poderán interpoñer recurso de alzada perante o señor alcalde, como órgano que nomeou ás persoas integrantes
daquel, no prazo dun mes, de acordo co indicado na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común.
Sendo ás 14:25 horas do día sinalado no encabezamento, a señora presidenta do tribunal dá por rematada a reunión ao cumprir a
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finalidade para a que foi convocado o órgano, do que, eu como secretaria do tribunal, dou fe””

Tendo en conta que durante os dous días hábiles concedidos ao efecto para posibles alegacións ou reclamacións dos/as aspirantes
(durante o 30 de novembro e o 1 de decembro de 2021) se presentou unha alegación por parte de M. Carril Danza segundo o
informa da responsable do rexistro.

Tendo en conta que o dous de decembro de dous mil vinte e un se reuniu o tribunal de selección para analizar as alegacións
presentadas de cuxa reunión se levantou a presente acta:
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“ACTA DA REUNIÓN DO 2 DE DECEMBRO DE 2021 DO TRIBUNAL DE SELECCIÓN DE PERSOAL CONSTITUÍDO PARA A
CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE UN/HA TÉCNICO/A EN MATERIAS MEDIOAMBIENTAIS, A XORNADA PARCIAL (25
HORAS/SEMANA), POR ACUMULACIÓN DE TAREFAS NO DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE.

COMPOÑENTES (Decreto da alcaldía 510/2021, do 24 de novembro de 2021) que asisten á reunión do 26 de novembro de 2021
Presidenta: Sonia Campos Ares (funcionaria de carreira do Concello, técnica xurídica)
Vogal 1: Noemí González Mato (funcionaria habilitada estatal, interventora)
Vogal 2: Carlos E. Lorenzo Pérez (laboral fixo, técnico de Cultura)
Secretaria do tribunal (sen voto): Amalia Mª Seijas Seoane (funcionaria de carreira do Concello, administrativa tesoureira)

Ás 12:02 horas do 02 de decembro de 2021, previa convocatoria da instrutora do procedemento, reúnense na Sala de Xuntas do
Concello as persoas que compoñen o tribunal designado mediante o decreto 510/2021, do 24 de novembro de 2021, aos efectos de
resolver as reclamacións/alegacións presentadas polos/as interesados/as nos dous días hábiles outorgados ao efecto segundo o
establecido na base novena, parágrafo segundo, das que rexen a contratación.

Segundo informa da responsable do rexistro do Concello presentaron reclamacións/alegacións os/as seguintes candidatos/as:
NOME E APELIDOS

DNI

DATA ENTRADA REXISTRO

Nº REXISTRO

Carril Danza, M.

****393V

30 de novembro de 2021

202199900000847

Dona M. Carril Danza na alegación presentada recorre a acta da reunión do 26 de novembro de 2021 deste tribunal de selección por
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considerar que nas bases reguladoras para a contratación laboral temporal de un/ha traballador/a para o departamento de Medio
Ambiente do Concello, nos requisitos dos/as aspirantes se solicitaba estar en posesión dun ciclo formativo de grao superior en
materias relacionadas co medio ambiente (segundo a recorrente grupo III de cotización, FPs), en contradición co segundo punto da
resolución das bases no que solicita un grupo II (segundo a recorrente licenciados) polo que considera que se require “un grupo II de
cotización cando a formación requerida é un Ciclo Superior de FP. ”

Este tribunal observa que a candidata non está alegando ás puntuacións outorgadas na acta de reunión do 26 de novembro de 2021
levantada por este mesmo tribunal logo da realización do procedemento de selección de persoal constituído para a contratación
dun/ha técnico/a en materias medioambientais senón que está alegando ás bases que rexen a contratación.
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Ditas bases foron publicadas na web do Concello (www.carral.es) e no taboleiro de anuncios o 12 de novembro de 2021 sen que a
candidata presentase alegación algunha nestas datas. De feito, presentou a documentación necesaria para participar no
procedemento despois da publicación das bases e presentouse a todas as fases de selección.

Con todo, para o acceso a un emprego público a titulación necesaria ten que ser congruente coas funcións a desenvolver. Así, para o
posto de técnico/a en materias medioambientais deste Concello aplícase un grupo II de cotización polas funcións a desempeñar.

O Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado
Público (TRLEBEP), na súa disposición transitoria terceira. Entrada en vigor de la nueva clasificación profesional establece que “los
grupos de clasificación existentes a la entrada en vigor de la Ley 7/2007, de 12 de abril, se integrarán en los grupos de clasificación
profesional de funcionarios previstos en el artículo 76, de acuerdo con las siguientes equivalencias:
Grupo A: Subgrupo A1
Grupo B: Subgrupo A2
Grupo C: Subgrupo C1
Grupo D: Subgrupo C2
Grupo E: Agrupaciones Profesionales a que hace referencia la disposición adicional sexta.”

Polo que para o acceso ao grupo A: subgrupo A1, equivalente ao grupo I de persoal laboral, esixirase estar en posesión do título
universitario de grao ou licenciado e no grupo B: subgrupo A2, equivalente ao grupo II de persoal laboral, esixirase estar en posesión
do título de técnico superior ou diplomado, que é o que nas bases que rexen a contratación se establece para un/ha técnico/a en
materias medioambientais para este Concello: ciclo formativo de grao superior en materias relacionadas con Medio Ambiente ou
titulacións equivalentes: técnico da rama sanitaria coa titulación en saúde ambiental, técnico da rama agraria, técnico da rama
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seguridade e medio ambiente, etc

Por todo isto, os membros do tribunal acordan propoñer a desestimación da alegación presentada por M. Carril Danza (*****393V)
por non axustarse a dereito mantendo a mesma puntuación final que a outorgada na acta de reunión do 26 de novembro de 2021
que resultou ser:

1

NOME E APELIDOS

DNI

PUNTUACIÓN

Blanco Vázquez, M.

****352A

8,15 puntos
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2

Pérez Méndez, F.

****461G

6,25 puntos

3

Mariño Gude, P.M.

****064C

5,70 puntos

4

Ameneiros Martínez, M.A.

****268J

5,00 puntos

5

Aboy Carral, M.M

****560F

5,00 puntos

6

García Vigo, R.

****327X

4,50 puntos

7

Puente Gil, V.

****246L

4,30 puntos

8

Castaño Serna, J. S.

****040S

3,70 puntos

9

Carril Danza, M.

****393V

3,40 puntos

10

LLinares Taboada, A.

****267T

3,00 puntos

11

López Fernández , C.

****620E

2,90 puntos

12

Santos Fachal, V.

****556M

2,50 puntos

13

Pitorac, D.

****361T

1,75 puntos

14

Vázquez Lima, L.

****502B

0,50 puntos

Os integrantes do tribunal acordan por unanimidade propoñer ao señor alcalde a contratación da aspirante con maior puntuación,
DON M. BLANCO VÁZQUEZ *****352A, quen deberá presentar no rexistro xeral do Concello a documentación indicada na base
décima, así como a formación da bolsa de traballo prevista nas bases coas outras persoas indicadas, coa orde de prelación en
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función da puntuación outorgada indicada no cadro anterior.

Asemade, o tribunal acorda que se requira á persoa seleccionada para a presentación da documentación indicada no base décima,
aos efectos da elevación da proposta definitiva á alcaldía para que, previa a preceptiva fiscalización da intervención do Concello,
adopte a decisión que proceda mediante decreto, segundo o establecido nas bases.

Contra estes acordos do tribunal, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso de alzada perante o señor alcalde, como
órgano que nomeou ás persoas integrantes do mesmo, no prazo dun mes, de acordo co indicado na Lei 39/2015, do 1 de outubro,
do procedemento administrativo común.

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste
Organismo co Código de Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
(artigo 42.b da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público)

Moi Leal e Excelentísimo Concello de Carral (A Coruña)
Campo da Feira, n° 1 // C.P.: 15175// Tel.: 981670002 Fax: 981 6722 82// C.LF.: P-1502100 I
Páxina web: www.carral.es / Sede electrónica: http://sede.carral.es / Correo electrónico: correo@carral.es

Sendo ás 12:16 horas do día sinalado no encabezamento, a señora presidenta do tribunal dá por rematada a reunión ao cumprir a
finalidade para a que foi convocado o órgano, do que, eu como secretaria do tribunal, dou fe .”

Por todo o anterior, en uso das atribucións que me confire o artigo 21.1 da Lei 7/85, de 2 de abril, Reguladora das bases de réxime
local,

RESOLVO

1º.- Desestimar a alegación presentada por M. Carril Danza (DNI*****393V) en base á proposta elevada polo tribunal a este
alcaldía logo da reunión do dous de decembro de dous mil vinte e un por non axustarse a dereito.

2º.- Comunicar esta resolución á candidata que presentou a alegación e darlle conta deste decreto ao pleno na vindeira sesión
plenaria.

3º.- Continuar co procedemento de acordo coas bases que rexen a contratación dun/ha técnico en materias medioambientais.”

Despois de que o interesado con maior puntuación para ocupar o posto presentase no
departamento de Persoal do Concello os documentos indicados na base décima das de
selección aprobadas.
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E unha vez a intervención municipal emitiu informe onde se “fiscaliza de conformidade a
proposta de contratación presentada a esta intervención” para a contratación do
candidato con maior puntuación é polo que, en uso das facultades que me outorga o
artigo 21 da Lei 7/85, de 2 de abril, Reguladora das bases de réxime local e de acordo co
TREBEP e coa base décima e undécima das aprobadas para o presente proceso

RESOLVO
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Primeiro.- Contratar ao primeiro cualificado no procedemento, na modalidade, condicións e
durante o tempo indicado nas bases de selección que resulta ser:
BLANCO VÁZQUEZ, M. (*****352A)

Segundo.- Aprobar a formación da bolsa prevista nas bases cos seguintes integrantes e
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orde de prelación:
NOME E APELIDOS

DNI

PUNTUACIÓN

1

Blanco Vázquez, M.

****352A

8,15 puntos

2

Pérez Méndez, F.

****461G

6,25 puntos

3

Mariño Gude, P.M.

****064C

5,70 puntos

4

Ameneiros Martínez, M.A.

****268J

5,00 puntos

5

Aboy Carral, M.M

****560F

5,00 puntos

6

García Vigo, R.

****327X

4,50 puntos

7

Puente Gil, V.

****246L

4,30 puntos

8

Castaño Serna, J. S.

****040S

3,70 puntos

9

Carril Danza, M.

****393V

3,40 puntos

10

LLinares Taboada, A.

****267T

3,00 puntos

11

López Fernández , C.

****620E

2,90 puntos

12

Santos Fachal, V.

****556M

2,50 puntos

13

Pitorac, D.

****361T

1,75 puntos

14

Vázquez Lima, L.

****502B

0,50 puntos

Terceiro.- Formalizar o correspondente contrato, con efectos do nove de decembro de
dous mil vinte e un, en cumprimento da base undécima das aprobadas así como publicar
unha copia deste decreto no taboleiro de edictos do Concello e na web coa indicación de
que este acto pon fin á vía administrativa e que as persoas interesadas poderán
interpoñer contra del recurso de reposición perante esta alcaldía no prazo dun mes ou
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directamente recurso contencioso-administrativo perante o órgano e no prazo indicado na
Lei 29/1998, do 13 de xullo, Reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Cuarto.- Dar conta deste decreto ao pleno na vindeira sesión plenaria.

Carral, na data de sinatura dixital que figura á marxe
O ALCALDE
Francisco Javier Gestal Pose

Visto o decreto,
A SECRETARIA ACCIDENTAL
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Sonia Campos Ares
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