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ACTA  DA  SESIÓN  DO  GRUPO  DE  TRABALLO  MIXTO  ENCARGADO  DO  PROCESO
SELECTIVO DO OBRADOIRO DE EMPREGO HOSTALERÍA RÍO PEQUENO II

Nas dependencias da Oficina de Emprego de Redondela, sita na R/Estrada de Vigo nº 10 baixo,
sendo as 08:00 horas do día 25 de novembro de 2019, reúnense:

 En  representación  da  Xefatura  Territorial  da  Consellería  de  Economía,  Emprego  e
Industria en Vigo:

Dona Sandra Santos Millet, actuando en calidade de presidenta deste grupo de traballo
mixto.

 En representación do Concello de Soutomaior / Pazos de Borbén:

Dona Mª Cynthia López Castellano

Dona Mª Isabel Fragueiro Piñeiro

Faise constar que todos os presentes teñen voz e voto e que a presidenta ten voto de calidade.

A  finalidade  desta  sesión  é  contestar  á  reclamación  presentada  por  Dª  Patricia  Martínez
Martínez. 

Primeiro.-  O día 13 de novembro de 2019 o grupo de traballo recolle, na acta da sesión de
entrevista dos  candidatos a docente de operacións básicas de cociña, a seguinte puntuación: 

Dª  Alonso Priegue Marina: ____
Dª Patricia Martínez Martínez: 4,75
Dº M.ª Luz Rodríguez Cerdeira: ____

Segundo.-O día 15 de novembro publicáronse as puntuacións das entrevistas persoais obtidas
polos  candidatos  convocados  do  proceso  de  selección  do  persoal  do  obradoiro  (equipo
directivo), aparecendo unha puntuación de 5 puntos en lugar de 4,75 que aparecen reflexadas
na acta da sesión de data 13 de novembro de 2019

Segundo.-  O  día  21  de  novembro,  publícase  o  “Listado  definitivo  da  selección  de  persoal
directivo, docente e de apoio” no que figura a puntuación correcta da entrevista realizada a Dª
Patricia Martínez Martínez que é de 4,75 puntos.

Terceiro.- O día 22 de novembro, Dª Patricia Martínez Martínez presenta reclamación ante a
diferente puntuación que se lle atribúe no listado definitivo, momento no que se detecta o erro
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referenciado

En base ao anterior o grupo de traballo mixto DASE POR ENTERADO da reclamación efectuada
comunicando á candidata que:

1º.- Non se produciu ningún erro na puntuación outorgada senón un erro de transcripción
tal e como queda demostrado na correspondente acta  e nas publicacións das listas. 
2º  Na base 11 do proceso de selección do  persoal  directivo,  docente e de apoio  do
Obradoiro de emprego “Hostalería Río Pequeno II” di:

11.1…..  “Exporase  a  relación  provisional  das  puntuacións  nos  taboleiros  da
entidade promotora, da xefatura territorial e nos da oficina de emprego. Nesta relación,
figurará o día que se concede para formular alegacións á valoración dos méritos e a data
de exposición da relación definitiva do proceso de selección.”

11.2 Rematado o prazo de alegacións, o grupo de traballo, noutra sesión resolverá
as alegacióne e establecerá a relación definitiva das puntuacións.

3º En base ao anterior , a valoración reflictida na relación definitiva das puntuacións é a
que é válida.

E non habendo máis asuntos que tratar, dáse por rematada a sesión, asinando os asistentes a
presente, por duplicado exemplar, en proba de conformidade.

Anéxase documentación acreditativa da puntuación obtida na fase de entrevista pola candida
Patricia  Martínez  Martínez,  así  como   a  comunicación  formal  á  entidade  promotora  coas
puntuacións  totais obtidas por todos os candidatos ao dito proceso.
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