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TERCEIRA REUNIÓN DO TRIBUNAL CUALIFICADOR PARA O PROCESO
DE SELECCIÓN CONVOCADO PARA A COBERTURA DUNHA PRAZA DE
XERENTE DO CONSORCIO DE TURISMO E CONGRESOS DE A CORUÑA
PROBAS DE ACREDITACIÓN DOS IDIOMAS GALEGO E INGLÉS
Na Sala de reunións da Concelleria de Emprego do Concello de A Coruña, sita no Palacio
Municipal, Praza de Mª Pita s/n, ás 9.00 horas do día 11 de maio de 2016, previamente
convocados, reúnese o Tribunal Cualificador (en <liante, o Tribunal) que ha de xulgar as
probas de acreditación de coñecemento dos idiomas galego e inglés para os aspirantes que
non houberan acreditado documentalmente o coñecemento dos mesmos, para a cobertura
da praza de Xerente do Consorcio de Turismo e Congresos de A Coruña (en <liante, o
Consorcio) e proceder á súa valoración como aptos ou non aptos e proseguir ata a
aprobación definitiva da listaxe de candidatos.
Asistentes:
-

Presidenta: Dna. Sagrario Ron López

-

V ogal: D. Jesús Casás López

-

Vogal: Dna. Ana Agras Gómez

-

Vogal: D. Rafael Benito Cases

-

Secretario: D. Manuel José Díaz Sánchez

Asiste, como persoal técnico:
-

Dna. Alejandra Cueto Cibeira, Asistente de Relacións Externas nos Museos Científicos,
para o asesoramento en linguas estranxeiras ao Tribunal.

-

Dna. Mª Ángeles Pinell Cienfuegos, Administradora do Consorcio, en funcións de
apoío a Secretaría do Tribunal.
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Con data 9 de maio foi publicada na web do Consorcio a listaxe definitiva de admitidos/as
e excluídos/as no proceso, condicionada para os aspirantes nela mencionados/as a
suReración das probas de idiomas.
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Reunido o Tribunal, de conformidade coa previsión contida no anexo II (Proba de
\
acreditación do coñecemento do idioma gal ego) procédese ao sorteo entre dous .,.._ \
cuestionarios previamente elaborados, contidos nun sobre pechado que abrése na sesión,
resultando elexida a proba nomeada como número 1 que se achega como anexo á presente
~
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De seguido, igualmente procédese, en relación coa proba contida no anexo III (Proba de
acreditación do coñecemento do idioma inglés) levándose a cabo o sorteo entre dous
cuestionarios previamente elaborados, contidos nun sobre pechado que ábrese na sesión,
resultando elixida a proba nomeada como número 1 que se achega como anexo á presente
Acta.
Seguidamente, trasládase o Tribunal a Aula de Formación do Palacio Consistorial onde
van a efectuarse ás probas, para a realización das mesmas.
Sendo as 10.15 horas, comenza a proba de idioma galego comparecendo únicamente nese
momento o candidato D. Moisés Rodríguez Izquierdo ao que se lle facilita o exercicio
correspondente para a súa traducción da lingua inglesa a castelán ou galego,
desenvolvendo o exercicio entre as 10.18 horas e rematando ás 10.55 horas. De seguido,
sendo as 11.05 horas da comenzo a celebración dunha conversa en idioma inglés entre o
candidato e Dna. Alejandra Cueto Cibeira sobre a temática relacionada coas funcións do
posta de traballo, rematando ás 11.20 horas.
Sendo ás 11.30, comparece o candidato D. Jesús Rodriguez Maseda que fara convocado
para a realización da proba do idioma inglés e que manifesta e que aterrou na rnañá de
hoxe no Aeroporto de Santiago, procedente de Madrid, e cometeu un erro entre a data e a
hora de celebración da proba, e solicita ao Tribunal ser admitido á mesma. Delibérase, e
pola Presidencia do Tribunal resólvese efectuar a súa admisión condicionada ao criterio
que rnanteña o plenario do Tribunal, toda vez que trátase únicamente de acreditar o
coñecemento do idioma inglés e non é obxecto de valoración para o resultado definitivo
do proceso xa que únicamente a cualificación é de apto ou non apto. Achégase a presente
Acta como anexo, milla dilixencia asinada pala presidencia do Tribunal e o aspirante
reflectindo a circunstancia e condicións indicadas. Procede, polo tanto, o candidato D.
Jesús Rodríguez Maseda a efectuar a proba nas mesmas condicións que o candidato Sr.
Rodríguez Izquierdo.
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Simultaneamente, procédese a efectuar a proba de idioma galega aos aspirantes
concorrentes suxeitos á mesma: Dna. Lanzada Calatayud Álvarez, D. Juan Luis Gaseó
Aznaz, e D. Moisés Rodríguez Izquierdo.
1

Ámbalas <lúas probas realízanse entre as 11.45 horas e as 12.30 horas.

i

Rematadas as probas e entregados os exercicios correspondentes, procédese a realización
da conversa en lingua inglesa co candidato Sr. Rodríguez Maseda e Dna. Alejandra Cueto
Cibeira sobre a temática relacionada coas funcións do posta de traballo.
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Rematada a entrevista, procédese a efectuar a corrección por parte da asesora en idiomas
do Tribunal dos exercicios efectuados.
Sendo as 14.50 horas procédese a deliberar polo Tribunal en plenario á vista da corrección
efectuada dos exercicios e por unanimidade adóptanse os seguintes acordos:
1. Ratificar a celebración da proba efectuada polo candidato Sr. Rodríguez Maseda
2. Aprobar a proposta formulada pola asesora en idiomas do Tribunal, declarando a
aptitude e, no seu caso a inaptitude dos aspirantes seguintes:

A. Aspirantes declarados aptos no idioma inglés
D. Jesús Rodríguez Maseda
D. Moisés Rodríguez Izquierdo

B. Aspirantes declarados non aptos no idioma galego
Dna. Lanzada Calatayud Álvarez
D. Juan Luis Gaseó Aznaz
D. Moisés Rodríguez Izquierdo
LISTAXE DEFINITIVA DE ADMITIDOS

1

ALCALA BAILLIE, LUIS

2

AL VAREZ GONZALEZ, ASER

3

AL VARGONZALEZ FERNANDEZ, FEDERICO JOSE

4

BARREIRO VAZQUEZ, PABLO

5

COSTA CAAMAJ\fO, LILIANA

6

IGLESIAS RUBIO, TANIA

7

LEDO ARIAS, MARUXA

8

RODRIGUEZ FERNANDEZ, PAULA MAJRIA

9

RODRIGUEZ MASEDA, JESUS

10

SANCHEZ VIGON, ANA

11

VAZQUEZ SANMARTIN, ANTONIO

)

VILA LO PEZ, MARIA JESUS
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LISTAXE DEFINITIVA DE EXCLUIDOS

1 BERMUDEZ GOMEZ, ANA MARIA
2 BLANCO PEREZ~ RAFAEL
3 CALATAYUDALVAREZ,LANZADA
4

ESTEVEZ RODRJIGUEZ, ANTONIO ALBERTO

5

FERNANDEZ FERNANDEZ, IRIA

6

FERNANDEZ DE LA IGLESIA, JULIO

7

FONT AN CACABELOS, ALBA

8

GASCO AZNAR, .JUAN LUIS

9

GOMEZ LEIRAS, ANA

10 KOHLHASS, BETTINA
11 LO PEZ FERREIRO, FEDERICO

12 MARTINEZ SANCHEZ, BELEN
13 POL FERNANDEZ, MARIA PILAR
14 PRADA BOUZO, ANGEL
15 RIV AS IGLESIAS, CARMEN
16 RIVEIRO V ARELA, MARCOS GERMAN
17 RODRIGUES SO ARES, JACKSON RENNER
18 RODRIGUEZ IZQUIERDO, MOISES
19 RODRJGUEZ MARTINEZ, IRIA

20 ROMERO DACASA, FELICIDAD
21

SANTIAGO BARROS, MARIA

22 UNDANBEITIA ROJO, MARISA
23 VAZQUEZ F ALCON, CARMEN MARIA
Senda ás 15.00 dáse por rematada a sesión.
A Coruña, 11 de maio de 2016

