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SEPTIMA REUNIÓN DO TRIBUNAL CUALIFICADOR PARA O PROCESO DE SELECCIÓN
CONVOCADO PARA A COBER.TURA DUNHA PRAZA DE XERENTE DO CONSORCIO DE
TURISMO E CONGRESOS DE A CORUÑA (20 DE XUÑO DE 2016) (PRIMEIRA E SEGUNDA
PARTE)
PRIMEIRA PARTE
No Salón Azul do Concello de A Coruña, sito no Palacio Municipal, Praza de Mª Pita sin, ás 9:00
horas do día 20 de xuño de 2016, previamente convocados, reúnese o Tribunal Cualificador (en
diante, o Tribunal) que ha de avaliar a segunda fase do proceso selectivo dos candidatos
definitivamente admitidos para a cobertura da praza de Xerente do Consorcio de Turismo e
Congresos de A Coruña (en dilante, o Consorcio) e procederse polos mesmos a defender as
memorias presentadas.
Asistentes:
Presidenta: Dna. Sagrario Ron López
V o gal: Dna. Ana Agras Gómez
Vogal: D. Rafael Benito Cases
V ogal D. Jesús Casás López
Secretario: D. Manuel José Díaz Sánchez
Asiste, como persoal técnico:
Dna. Alejandra Cueto Ciheiira, Asistente de Relacións Externas nos Museos Científicos, para
o asesoramen.to en linguas estranxeiras ao Tribunal.

REALIZACIÓN DA SEGUNDA !FASE DO PROCESO SELECTIVO (ENTREVISTA)
U nha vez constituído o Tribunal, procédese a lectura polo Secretario do mesmo, do disposto na
Base 9.2 e 10 das reguladoras da convocatoria. De conformidade co disposto na Resolución de 24
de febreiro de 2016, da Secretaría de Estado de Administiracións Públicas, pola que se publica o
resultado do sorteo a que se refire o Regulamento Xeral de Ingreso do persoal ao servizo da
Administración do Estado, o chamamento aos candidatos efectuarase pola letra "H".
Polo Tribunal, por unanimidade, de conformidade co disposto nas bases reguladoras, acordouse
que previa defensa durante vinte minutos da memoria presentada por cada candidato,
procederase a efectuar a valoración integral da presentaci6n e defensa da mesma, valorando nela
os catro elementos previstos nas bases (análise DAFO, análise histórico de actuacións no sector
turístico, A Coru.fia no Camiño, e as propostas de desenvolvemento sostihle), de modo conxunto,
e valorando tamén as respostas as preguntas conforme as bases, e asimcsmo, que pol
candidatos se demostre necesariamente, un alto coñecemento a nivel oral, do idioma inglés
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cuxo efecto por parte da asesora do Tribunal, se efectuarán unha serie de preguntas aos
candidatos, que son fixadas polo Tribunal, e que deberán ser contestadas, en diálogo, en este
idioma, a fin de acred.itar a capacidade de expresión, :fluidez e nivel de uso efectivo no oral,
preciso para o desenvolvemento do posto.
V alorarase deste xeito integral., a claridade e esquematización da expos1c10n efectuada, a
concreción e calidade da resposta as preguntas que se formulen polo Tribunal, e especificamente o
coñecemento oral do idioma inglés.
De conformidade coa previsión contida nas bases, acórdase que, as persoas candidatas deberán
ohter, polo menos, vinte puntos nesta segunda fase, e de non ohterse, motivadamente, o Tribunal
poderá declarar a non cobertura do pasto de traballo. Igualmente, o Tribunal poderá,
motivadamente, elaborar unha listaxe de espera cos aspirantes que obt.eñan nesta segunda fase,
alomenos os referidos vinte puntos.
Senda as nove horas e dez minutos, efectúa a súa presentación e defensa da memoria, a
candidata, Dª Tania Iglesias Rubio, durando a súa entrevista, coa exposición da memoria, e
resposta de preguntas, ata as nove horas e cincuenta minutos.
A valoración que se efectúa, a vista do disposto nas bases e baixo o principio de valoración
conxunta dos elementos contemplados na memoria, de como se fixo a defensa da mesma, a
claridade e esquematización da exposición, e a resposta as preguntas formuladas polo Tribunal, e
visto igualmente, o nivel de inglés efectuado que demostra un alto coñecemeuto a uivel oral <leste
idioma, é por unanimidade de 15,00 puntos.
<Seudo as nove horas e cincuenta e cmco minutos, efectúa a súa presentación e defensa da
memoria, a candidata, Dª Paula Rodríguez Fernández, durando a súa entrevista, coa exposición
da memoria e resposta de preguntas, ata as dez horas e corenta minutos.
A valoración que se efectúa, a vista do d.isposto nas bases e baixo o principio de valoración
conxunta dos elementos contemplados na memoria, de como se fixo a defensa da mesma, a
claridade e esquematización da exposición, e a resposta as preguntas formuladas polo Tribunal, e
visto igualmente, o reducido nivel de inglés oral efectuado que non demostra un alto coñecemento
a nivel oral deste idioma, é por unanimidade de 10,00 puntos.
Senda as dez horas e corenta e cinco minutos, efectúa a súa presentación e defensa da memoria, o
candidato, D. Antonio Vázquez Sanmartin, durando a súa entrevista, coa exposición da memoria,
e resposta de preguntas, ata as once horas e trin.ta e cinco minutos.
A valoración que se efectúa, a vista do disposto nas bases e baixo o principio de valoración
conxunta dos elementos contemplados na memoria, de como se fixo a defensa da mesma, a
claridade e esquematización da exposición, e a resposta as preguntas formuladas polo Tribunal e
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visto igualmente, o nivel de inglés efectuado que demostra un alto coñecemento a nivel oral deste
idioma, é por unanimidade de 16,00 puntos.
O Tribunal, efectúa unha breve interrupción da súa actividade, entre as once horas e corenta c
cinco minutos, e as doce horas, reintegrándose as doce horas, para proseguir a mesma.
Sendo as doce horas e quince minutos, efectúa a súa presentación e defensa da memoria, a
candidata, D" María .Jesús Vila López, durando a súa entrevista, coa exposición da memoria, e
resposta de preguntas, ata as doce horas e corenta e cinco minutos.

A valoración que se efectúa, a vista do di.sposto nas bases e baixo o principio de valoración
conxunta dos elementos conternplados na memoria, de como se fixo a defensa da mesma, a
claridade e esquematización da exposición, e a resposta as preguntas formuladas polo Tribunal, e
visto igualmente, o nivel de inglés efectuado que demostra un reducido coñecemento a nivel oral
<leste idioma, é por unanimidade de 12,00 puntos.
Seudo as doce horas e cincuenta minutos, efectúa a súa presentación e defensa da memoria, o
candidato, D. Luis Alcalá Baillie, durando a súa entrevista, coa exposición da memoria e resposta
de preguntas, ata as trece horas e trinta e cinco minutos.

A valoración que se efectúa, a vista do disposto nas bases e haixo o pdnc1p10 de valoración
conxunta dos elementos contmnplados na memoria, de como se fixo a defensa da mesma, a
claridade e esquematización da exposición, e a resposta as preguntas formuladas polo Tribunal, e
visto igualmente, o nivel de inglés efectuado que demostra un alto coñecemento a nivel oral deste
idioma, é por unanimidade de 26,00 puntos.
Sendo as trece horas e coreo.ta minutos, o Tribunal previa comunicación aos aspirantes, de que
vai reanudarse a sesión a partir das catro da tarde, levanta a reunión, autoconvocándose para
esta hora.

SEGUNDA PARTE DA SESIÓN

No Salón Azul do Concello de A Coruña, sito no Palacio Municipal, Praza de Mª Pi.ta s/n, ás

16:00 horas do día 20 de xuño de 2016, previamente convocados, reúnese o Tribunal Cualificador
(en <liante, o Tribunal) que ha de avaliar a segunda fase do proceso selectivo dos candidatos
definitivamente admitidos para a cobertura da praza de Xerente do Consorcio de Turismo e
Congresos de A Coruña (en <liante, o Consorcio) e procederse polos mesmos a defender
memorias presentadas, como con.tinuación da sesión celebrada na maña de hoxe.
Asistentes:
Presidenta: Dna. Sagrario Ron López
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Vogal: Dna, Ana Agras Gómez
Vogal: D. Rafael Benito Cases
Vogal D. Jesús Casás López
Secretario: D. Manuel José Díaz Sánchez
Asiste, como persoal técnico:
Dna. Alejandra Cueto Cibeira, Asistente de Relacións Externas nos Museos Científicos, para
o asesora.mento en lin.guas esl:ran.xeiras ao Tribunal.

Sendo as dezaseis horas e cmco minutos, efectúa a súa presentación e defensa da memona, o
candidato, D. Aser Alvarez González, durando a súa entrevista, coa exposición da memona, e
resposta de preguntas ata as dezaseis horas e corenta e cinco minutos.
A valoración que se efectúa, a vista do disposto nas ha.ses e haixo o princ1p10 de valoración
conxunta dos elementos contemplados na memoria, de como se fixo a defensa da mesma, a
claridade e esquematización da exposición, e a 1·esposta as preguntas formula.das polo Tribunal, e
visto igualmente, o nivel de inglés efectuado que demostra un alto coñecemento a nivel oral dest:e
idioma, é por una.nimidade de 25,00 puntos.
Sendo as dezaseis horas e cincuenta minutos, efectúa a súa presentación e defensa da memoria, o
candidato, D. Federico J. Alvargonzález Fernández, durando a súa entrevista, coa exposición da
memoria, e resposta de preguntas, ata as dezasete horas e vinte e cinco minutos.
A valoración que se efectúa, a vista do disposto nas bases e baixo o principio de valoración
conxunta dos elementos contemplados na memoria, de como se fixo a defensa da mesma, a
claridad.e e esquematización da exposición, e a resposta as preguntas formuladas polo Tribunal, e
visto igualmente, o nivel de inglés efectuado que demostra un alto coñecemento a nivel oral deste
idioma, é por unanimidade de 14.,00 puntos.
Sendo as dezasete horas e trinta minutos, efectúa a súa. presentación e defensa da memoria, o
candidato, D. Pablo Barreiro Vázquez, durando a s1ía ent1revista, coa exposición da memoria, e
resposta de preguntas, ata as dezasete horas e cincuenta e oito minutos.
A valoración que se efectúa, a vista do disposto nas baries e haixo o prmc1p10 de valoración
conxunta dos elementos contemplados na memoria, de como se fixo a defensa da mesma, a
claridade e esquematiza.ción da exposición, e a resposta as preguntas formuladas polo Tribunal, e
visto igualmente, o nivel de inglés efectuado que demostra un alto coñecemento a nivel oral
idioma, é por unanimidade de 23.,00 puntos.
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Seudo as dezaoito horas e cinco minutos , efectúa a súa presentación e defensa da memoria, a
candidata, Dª Lanzada Calatayud Alvarez, durando a súa entrevista, coa exposición da memoria,
e resposta de preguntas, ata as dezaoito horas e trinta minutos.
A valoración que se efectúa, a vista do disposto nas bases e baixo o principio de valoración
conxunta dos elementos couternplados na memoria, de como se fixo a defensa da mesma, a
claridade e esquematización da exposición, e a rcsposta as preguntas formuladas polo Tribunal, e
visto igualmente, o nivel de inglés efectuado que demostra un alto coñecemento a nivel oral <leste
· ioma, é por unanímidade de 28,00 puntos.
IXACIÓN DA PUNTUACIÓN MÁXIMA DO PROCESO E PROPOSTA DA CANDIDATURA

Seguidamente, mantense o Tribunal en deliberación, e procédese a determinar a puntuación
definitiva resultante de conformidade coa base décima, da puntuación obtida do proceso
selectivo, que virá determinada po1a suma das pnntuacións obtidas nas dúas fases, tal e como se
establece, e resultando polo tanto, a puntuación segminte aos aspirantes que celebraron a
entrevista:

PUNTUACIÓN
¡a Fase

PUNTUACIÓN
2n Fase

TOTAL

ALCALA BAILLIE, LUIS

32,50

58,50

AL V AREZ GONZALEZ, ASER

24,00

26,00
25,00

ALVARGONZALEZ FERNANDEZ, FEDERICO

22,00

14,00

36,00

BARREIRO V AZQUEZ, PABLO

32,00

23,00

55,00

CALATAYUD ALVAREZ, LANZ.A.DA

36,00

28,00

64,00

IGLESIAS RUBIO, TANIA

22,50

15,00

37,50

RODRIGUEZ FERNANDEZ, PAULA

10,00

35,00

VAZQUEZ SANMARTIN, ANTONIO

25,00
22,00

16,00

38,00

VILA LOPEZ, Mª JESUS

20,00

12,00

32,00

CANDIDATO

49,00

Polo tanto, polo Tribunal, por unanimidade, formúlase a Presidencia a proposta provisional da
candidatura seleccionada de D" LANZADA CALATAYUD ALVAREZ, debendo publicarse esta
proposta na páxina web do Consorcio, e concedéndose dez días hábiles para posibles alegacións, e
notificándose aos enderezos electrónicos que foron facilitados polas persoas conconentes ao
proceso selectivo.
Transcorrido este prazo, e unha vez concluido o proceso selectivo, o Tribunal elevará a pro
definitiva de candidato/a para que sexa nomeado e publicarase o dito resultado no BOP.
LISTA DE ESPERA
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Asimcsmo, polo Tribunal, por unanimidade, acordase elaborar unha listaxe de espera, baseada
nas puntuacións obtidas polos candidatos e candidatas que houheran ohtido na segunda fase, aló
menos vinte puntos, vista a previsión do derradeiro párrafo da hase novena, e tiveran superada
tamén a primeira fase, e que poderán ser chamadas para a provisión, interina ou temporal, da
praza ohxecto de convocatoria, nos supostos de renuncia, ausencia, enfermidade ou vacante,
durante o período previsto de duración do contrato, que quedará constituida polos seguintes
aspirantes, e pola orde que se establece:
D. Luis Alcalá Baillie
D. Aser Alvarez González.
D. Pablo Barreit·o Vázquez.
Sendo as dezanove horas e quince minutos, dáse por rematada a reunión.
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