
Mediante Resolución de Alcaldía nº 656/2009 de 21 de outubro, aprobáronse 
as bases reguladoras do proceso selectivo para a contratación laboral 
temporal, na modalidade de "obra ou servizo determinado", dunha praza de 
animador socio cultura no Concello de Cabana de Bergantiños, ao abeiro do 
programa de Cooperación para o ano 2.009, acordandose igualmente cursar a 
correspondente oferta á oficina de emprego de Carballo de conformidade co 
establecido pola Orde de 29 de decembro de 2.008 pola que se establecen as 
bases que regulan, para o ano 2.009, as axudas e subvencións para o fomento 
do emprego a través dos programas de cooperación, no ámbito de 
colaboración entre as entidades locais e cos órganos e organismos das 
administracións públicas distintas da local, universidades e entidades sen 
ánimo de lucro, e se proceda á súa convocatoria. 
 
Recibida oferta por parte da Oficina de Emprego de Carballo, mediante 
resolución de Alcaldía nº 665/2009 do 26 de outubro, procedeuse a establecer 
a lista definitiva de admitidos e excluídos, así como ao nomemamento do 
tribunal de selección. 
 
Reunido o tribunal de selección con data de 28 de outubro de 2.009, 
procedeuse a valorar os méritos achegados así como  á realización da 
entrevista persoal de carácter curricular, todo isto de conformidade co baremo 
establecido nas bases de selección aprobadas mediante resolución nº 
656/2009 do 21 de outubro. 
 
A vista do anterior o tribunal de selección propuxo a contratación de Dª. Elena 
Rey Bello, por ter obtido a maior puntuación unha vez valorados tódolos 
méritos achegados. 
 
Con data de 29 de outubro de 2.009, a aspirante ao posto Dª. Silvia Rodríguez 
Suárez con D.N.I nº 79.327.450-J, presenta escrito (RE nº 3.509/2009 do 
29/09) de reclamación, por entender que por parte do tribunal debeuse valorar 
un dos cursos presentados, concretamente o curso de “atención á diversidade” 
de 120 horas de duración. Afirmando que entende que está relacionado coa 
praza que se ofertaba e que é parte da materia dunha asignatura do ciclo 
superior de animación sociocultural. 
 
Solicitado informe ao tribunal de selección, sobre a reclamación presentada, se 
aclara por parte diste, que adoptouse como criterio aplicado a tódolos 
aspirantes o ter en conta e valorar so aqueles cursos que estiveran directa e 
claramente relacionados coa praza que se ofertaba, deixandose sen puntuar 
todos aqueles que puideran ter unha relación indirecta ou relativa coas 
actividades que se iban a desenrolar no Concello de Cabana. Así optouse por 
non valorar a ningún dos aspirantes, non so á reclamante, aqueles cursos 
presentados que tiñan máis unha vertente cercana ao traballo social ou de 
servizos sociais, e non tanto que ver coa animación socio-cultural. 
 
Tendo en todo caso, en conta a certa discreccionalidade técnica que debe 
recoñecerse ao tribunal de selección, e que ven sendo recoñecida pola 
xurisprudencia, e tendo en conta igualmente que a aspirante proposta polo 



tribunal, Dª. Elena Rey Bello, presentou toda a documentación requirida polas 
bases de selección en tempo e prazo. 
 
Consonte co preceptuado nos artigos 21.1 h) da Lei 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora das Bases de Réxime Local, modificado pola Lei 11/1999, do 21 de 
abril e 41.14.c) do ROF., pola presente RESOLVO: 
 
 PRIMEIRO: Nomear a Dna. Elena Rey Bello con D.N.I nº 47.370.145-N, 
como persoal laboral temporal, para o posto de animadora socio – cultural do 
Concello de Cabana de Bergantiños, por un prazo de seis meses, e cunhas 
retribuícións brutas de 1.268,67 euros/mes por tódolos conceptos, e conforme 
as restantes condicións establecidas nas bases aprobadas por resolución de 
Alcaldía nº 656/2009 do 21 de outubro. 
 SEGUNDO: Desestimar a reclación presentada por Dª. Silvia Rodríguez 
Suárez con D.N.I nº 79.327.450-J, porque, á vista do informe emitido polo 
tribunal, este aplicou o mesmo criterio de valoración dos cursos a tódolos 
aspirantes, valorándose exclusivamente aqueles que se considerou que tiñan 
unha relación directa co tipo de actividades que se ian a realizar polo animador 
socio-cultural do Concello de Cabana, non puntuandose entre outros os cursos 
presentados polos aspirantes que, se ben puideran ter unha relación mínima ou 
indirecta coa praza, se referian máis ao desenrolo dun traballo de atención 
social ou traballo social. 
 TERCEIRO: Os restantes aspirantes quedarán como reservas nos casos 
de vacante ou renuncia ao posto do nomeado e pola orde da puntuación obtida 
no procedemento de selección. 
 CUARTO.- Publicar a presente resolución no taboleiro de anuncios e na 
pàxina web, así como proceder a notificar persoalmente a Dª. Silvia Rodríguez 
Suárez. Facendo saber que: o citado acordo pon fin á vía administrativa polo 
que contra o mesmo pode interpoñer RECURSO DE REPOSICIÓN no prazo 
de un mes ante o mesmo órgano que dictou o acto, conforme ao previsto nos 
artigos 116 e 117 da Lei 30/1992 do 26 de novembro, de Réxime Xurídico das 
Administracións Públicas e Procedemento Administrativo Común, ou ben se no 
quere exercitar o seu dereito a presentar o recurso potestativo de reposición  
mencionado, pode interpoñer directamente recurso contencioso-administrativo, 
no prazo de dous mes ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo, órgano 
xurisdiccional competente, conforme ao establecido na Lei 29/98, do 13 de 
xullo, Reguladora das Xurisdicción Contencioso-Administrativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 


