ANUNCIO
Á vista das alegacións presentadas durante o prazo de tres días hábiles outorgado polo Tribunal de
baremación da praza de orientador laboral do Concello de A Laracha, resólvese:
1º.- Alegación presentada por Susana Aurora Gándara Carro: solicita revisión da baremación por
considerar que non lle foi valorada a experiencia no ámbito das TICs durante a súa etapa na Universidade
da Coruña.
Respecto ao certificado presentado con data 10 de xullo de 2018, non foi tido en conta por non
constar data de contratación.
Respecto ao informe asinado por Manuel González Sarceda non consta de forme expresa a
experiencia no ámbito das TICS
A alegación queda desestimada.
2º.- Alegación presentada por Adelaida Manzano Fernández relativa á falta de valoración de
experiencia como Graduado Social.
Non aporta a vida laboral.
A alegación queda desestimada
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3º.- Alegación presentada por Ana Belén Longueira Ríos relativa á valoración do certificado
galegao de competencias dixitais. Consta na documentación aportada que a interesada presentou o
día 29 de maio de 2018 unha solicitude para a obtención do certificado galego de competencias
dixitais en ofimática e que ca documentación achegou documentación xustificativa dos seus
coñecementos en ofimática.
Sen embargo esa documentación presentada para obter o certificado galego de competencias
dixitais non foi aportada para a súa valoración xunto coa instancia e conforme as bases aprobadas
que rexen este proceso puntuaranse con 0.20 puntos os “ cursos acreditados” sobre sistemas
operativos, programa de deseño e navegadores web (…)
A alegación queda desetimada
4º.- Alegación presentada por Cristina Filgueira Fernández relativa á falta de valoración en
experiencia no ámbito das TICS
Examinouse esta alegación e efectivamente durante a súa contratación como Técnica de
Prospección e Orientadora Laboral TAMBRE TRABALLA I, II E III acredítanse traballos
relacionados coas TICs que suporían 0.75 puntos neses apartado. Non se pode valorar a
experiencia como Educadora Social no CEESG por non acadar seis meses seguidos de contratación
e o mesmo con respecto ao certificado do IFIS.
En todo caso debe destacarse que a alegante non presentou oportunamente vía fax no prazo
máximo de tres días hábiles a sús alegación ( requisito para aqueles que presentasen as súas
alegacións fora do Rexistro Xeral do Concello da Laracha)
Por este motivo a alegación debe de ser desetimada,
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Á vista de todo o anterior o Tribunal propón con carácter definitivo á aspirante Isabel Rejes
Canoura con DNI 77594639E
Deberá presentar no prazo mais breve posible a documentación que acredite que cumpre con todos
os requisitos da base 3º no caso de non haber sido presentados xunto coa solicitude

