Anuncio nº 2 do Tribunal de selección de 1 Traballador/a Social SAF como persoal laboral fixo mediante concursooposición libre (OEP de 2020, estabilización de emprego temporal do art. 19.Uno.7. e 9 LOXE 18). Expte: 224/2020.
O Tribunal do proceso selectivo de referencia na sesión de data 12-05-2021 ACORDOU:
1º.- Contestar as alegacións presentadas contra a baremación provisional de méritos no seguinte sentido:
-Desestimar as alegacións presentadas por Ines Vazquez Cebeira motivándose que no marco do establecido no artigo 11 da
Lei 13/2008 de Servizos Sociais de Galicia, asi como nos artigos 8 e 9 do Decreto 99/2012 de 16 de marzo, polo que se
regulan os servizos sociais comunitarios, a xestión do servizo de axuda no fogar é unha das funcións dos servizos sociais
comunitarios , que se desenvolverá de maneira estruturada mediante programas e servizos, tal como se reflicte a
continuación:
<<A Lei 13/2008 de Servizos Sociais de Galicia, no seu artigo 11º establece como funcións dos servizos sociais comunitarios básicos a
“xestión do servizo de axuda no fogar, así como a participación na xestión das prestacións destinadas a garantir a autonomía persoal e a
atención á dependencia, nos termos establecidos na normativa que resulte aplicable”.
O decreto 99/2012 do 16 de marzo que regula os servizo sociais comunitarios e o seu financiamento:
“Artigo 8.“ Funcións dos servizos sociais comunitarios básicos.
No marco do establecido no artigo 11 da Lei 13/2008, son funcións dos servizos sociais comunitarios básicos as seguintes:
f) A xestión do servizo de axuda no fogar, así como a participación na xestión das prestacións destinadas a garantir a autonomía persoal e
a atención á dependencia, nos termos establecidos na normativa que resulte aplicable .
Artigo 9. Programas e servizos sociais comunitarios básicos
1. Os servizos sociais comunitarios básicos desenvolverán as funcións enumeradas no artigo anterior, de maneira estruturada, por medio
dos programas e servizos seguintes:
b) Servizo de axuda no fogar (SAF), que ten por obxecto prestar un conxunto de atencións ás persoas ou familias no seu domicilio, desde
unha perspectiva integral e normalizadora, para facilitar o seu desenvolvemento persoal e a permanencia no seu medio habitual,
especialmente naquelas situacións en que teñan limitada a súa autonomía ou noutras situacións de risco social para as cales resulte un
recurso idóneo>>
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2º.- Publicar na páxina web e no taboleiro de anuncios do Concello os seguintes resultados definitivos na fase de concurso de
méritos:
EXPERIENCIA PROFESIONAL

FORMACIÓN

(p. máxima 30 puntos)

(p. máxima 10 puntos)

ASPIRANTE

Antelo García, Pablo

Concello de
Guitiriz no
mesmo posto
de traballo:

Noutra
Admon. no
mesmo posto
de traballo:

Calquera
Admon. en
posto de
traballo
similar:

(0,50
ptos./mes
completo)

(0,25
ptos./mes
complet)o

(0,20
ptos./mes
completo)

Coñecemento de galego

Cursos de
formación:
(0,1 ptos. por
cada 10 horas
lectivas de
formación
relacionada co
posto)

Titulación
superior á
exixida:
(2 ptos. por
titulación
superior á
exixida aínda
que non estea
relacionada co
posto)

Celga 4,
equivalente ou
superior:
(2 ptos.)

4,95

2

2

38,95

2

2

30

Dono García, Sofía

TOTAL
Celga 3,
equivalente:
(1 pto.)

1,5

1

8

2

12,5

3,75

2,6

4,65

2

13

3,45

2

5,45

López Méndez, Silvia

3

2

5

Paz Rodríguez Navas, Beatriz

8

2

10

Doval Álvarez, Natalia
González Fafián, Iria
González Rodríguez, Raquel
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Cursos de formación e titulación
superior á exixida
(máximo 8 ptos.)

Concello de Guitiriz
3

Pazos Baña, Andrea

4,14

Rivas García, Silvia
Rodicio Fuentes, Flavia
Rodríguez López, Óscar José

6,5

8

Vázquez Barreiro, Violeta
Vázquez Cebeira, Inés María

2

11,14

3

2

5

3,90

2

5,90

0,70

2

17,20

2

9,65

8

2

19,25

8

2

40

5,65

Suárez Rodríguez, Ledicia

5

4,25

30

2

2

4º.- Publicar as seguintes medidas preventivas para a fase de oposición:
Data da proba: 13/05/2021 ás 11:00 horas na Aula Cemit do Concello de Guitiriz (sita na rúa do concello nº 42, detrás da casa
habanera).
Medidas preventivas na realización da proba:
1. Os aspirantes deberán manter a distancia de seguridade na entrada e saída das aulas. Non poderán deterse nin
agruparse.
2. Os aspirantes deberán utilizar o hixienízante de mans que se proporcionará á entrada ás aulas.
3. Cada aspirante deberá levar posta a súa propia mascarilla e portar o DNI . Non se poderá compartir material.
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3º.- O Tribunal decide reunirse o día 13/05/2021 as 9:00 horas para a preparación das probas da fase de oposición.

Concello de Guitiriz
4. Os aspirantes dirixiranse aos asentos que se lles asignen.
5. Unha vez na aula, os móbiles deben permanecer apagados.
6. Finalizadas as dúas probas os aspirantes permanecerán nos seus sitios e gardarán as súas pertenzas ata que sexan
chamados polo Tribunal para entregar as probas.
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O secretario do Tribunal
Pablo Portela Fernández
Secretario do Concello de Guitiriz

