
 
 
 
                      
                                                                 
 MODIFICACIÓN DAS BASES REGULADORAS DA CONVOCATORIA DE 
SELECCIÓN PARA O POSTO DE DIRECTORA DO CENTRO DE 
RECUPERACIÓN INTEGRAL PARA MULLERES QUE SOFREN VIOLENCIA DE 
XÉNERO.  
Con data do 21 de xaneiro de 2014, aprobáronse as Bases reguladoras da 
convocatoria de selección para o posto de directora do Centro de Recuperación 
Integral para mulleres que sofren violencia de xénero.  
Contra as citadas bases, o Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia presentou 
recurso de reposición no que solicita a inclusión do título de Psicoloxía como válido 
para a admisión ao procedemento selectivo.  
Con data do 10 de febreiro de 2014, ditouse resolución pola que se estima o 
recurso de reposición presentado contra as referidas bases.  
De acordo co anterior, procede:  
1) Modificar o parágrafo f) do punto 4 das bases da convocatoria no seguinte 
senso:  
 
f) Estar en posesión de titulación superior universitaria das ramas de coñecemento 
de arte e humanidades, ciencias sociais e xurídicas ou do título en Psicoloxía, ou 
estar en condicións de obtela, na data na que remate o prazo de presentación de 
instancias. No caso de titulacións obtidas no estranxeiro deberase estar en 
posesión da credencial que acredite a súa homologación ou validación, de ser o 
caso. Todos os requisitos deberán cumprirse tanto no momento da selección como 
no da formalización do vinculo administrativo ou contrato.  
2) Abrir un novo prazo de presentación para novas solicitudes para as persoas 
interesadas que estean en posesión da titulación en Psicoloxía, que rematará o 
quinto día hábil, contado desde o día seguinte ao de publicación no Diario oficial 
de Galicia, da Orde pola que se modifican as bases e se abre un novo prazo de 
presentación de solicitudes ao establecido na Orde do 21 de xaneiro de 2014 
(Diario Oficial de Galicia número 14, do 22 de xaneiro) pola que se anuncia a 
convocatoria pública para a cobertura da praza de directora do Centro de 



 
 
 
Recuperación Integral de mulleres que sofren violencia de xénero. Se o último día 
de prazo coincidira en sábado ou festivo prorrogarase ata o día seguinte hábil.  
3) O “Proxecto de organización e xestión do Centro de Recuperación Integral para 
mulleres que sofren violencia de xénero” ao que se refire o punto 8 das bases de 
convocatoria, relativo ás solicitudes contempladas no apartado anterior, 
presentarase como data límite o 24 de febreiro de 2014, nos lugares e na forma 
indicada na base 5 da convocatoria.  

4) En relación coas solicitudes xa presentadas polas persoas tituladas en 
psicoloxía e excluídas provisionalmente con base unicamente neste motivo, a 
estimación do recurso presentado conleva a revogación da indicada exclusión e a 
súa admisión sen máis trámite. No caso de que algunha das tituladas en psicoloxía 
excluída provisionalmente non presentara o Proxecto de organización e xestión do 
Centro de Recuperación Integral para mulleres que sofren violencia de xénero” ao 
que se refire o punto 8 das bases de convocatoria, a data límite para a 
presentación do dito Proxecto será o  24 de febreiro de 2014, nos lugares e na 
forma indicada na base 5 da convocatoria.  

 
 
 
Santiago de Compostela, 10 de febreiro de 2014.  
Alfonso Rueda Valenzuela  
Vicepresidente e Conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza 
 


