ACTA DA RESOLUCIÓN ALEGACIÓNS PRESENTADAS POLOS CANDIDATOS DA PRIMEIRA
PROBA (EXAME TEÓRICO) PARA A SELECCIÓN DE FUNCIONARIOS INTERINOS DE
PRAZAS DE ADMINISTRATIVO/A NO CONCELLO DE PONTEAREAS, APROBADA POR
DECRETO 2019-4301, MODIFICADO POLO DECRETO 2019-4340 DE DATA 04/12/2019.

No Centro de Desenvolvemento Local do Concello de Ponteareas (CDL), sito en A Freixa –
Ribadetea, (Ponteareas) 5 de agosto de 2020, sendo as 9,30 horas, baixo a presidencia de don MANUEL
MARTÍNEZ PÉREZ, reúnese o tribunal do proceso selectivo para a SELECCIÓN DE FUNCIONARIOS
INTERINOS DE PRAZAS DE ADMINISTRATIVO/A NO CONCELLO DE PONTEAREAS,
APROBADA POR DECRETO 2019-4301, MODIFICADO POLO DECRETO 2019-4340 DE DATA
04/12/2019, formado polos señores/as : Dona MARIA JOSÉ MONTEAGUDO GAMALLO, don
ANDRÉS CARLOS FERNÁNDEZ LUCAS (vogais), actuando como Secretario, o funcionario D.
JOSÉ GONZÁLEZ MONTERO.
Unha vez constituído o Tribunal, procédese a facer a valoración e resolución das alegacións e
solicitudes presentadas en tempo e forma polos aspirantes participantes na primeira proba (exame
teórico) do proceso selectivo, celebrada o día 14 de xullo de 2020.
Vista a reclamación presentada por don PABLO ESCOBEDO CELA, (o día 16 de xullo de 2020)
referente á pregunta número 8 do primeiro exercicio que di textualmente: “¿Cal das seguintes afirmacións
é a correcta? : a) Todos os concellos están obrigados a prestar os mesmos servizos. b) En ningún caso
poden deixar de prestarse os servizos mínimos que establece o art. 26 da Lei 7/1985 de 2 de abril. c) A
Deputación non prestará ningunha asistencia aos concellos respecto ao establecemento e adecuada
prestación dos servizos públicos. d) Previa solicitude, a Comunidade Autónoma pode dispensar a un
Concello da obriga de prestar os servizos mínimos que lle corresponden se resulta de imposible ou moi
difícil cumprimento.” e na que alega que a resposta que se deu como válida, a “d” é incorrecta xa que o
artigo da 26.2 da Lei 7/1985 Reguladora das Bases de Réxime Local foi derogado, e se lle deu unha nova
redacción.
Este Tribunal, unha vez comprobado a veracidade do que manifesta o candidato, ESTIMA a alegación do
Sr. Escobedo e acorda ANULAR esta pregunta (nº 8) é que sexa substituída pola primeira pregunta de
reserva (nº 51).
Asi mesmo, o Sr. Escobedo, neste escrito, alega que na pregunta nº 24 establécese como resposta correcta
a opción “b”, que di textualmente “En virtude do establecido no artigo 43.3 da Lei 39/2015 de 1 de
outubro, as notificacións por medios electrónicos entenderanse por practicadas: a) Coa posta a
disposición da notificación na sede electrónica da administración ou organismo. b) No momento no que
se produza o acceso ao seu contido. c) Canso transcorresen dez dáas naturais dende a posta a disposición
da notificación. d) Cando transcorresen 15 días naturais dende a posta a disposición da notificación.”
cando non é así, xa que a devandita pregunta menciona o artigo 43.3 da Lei 39/2015 Lei de
procedemento administrativo común das administracións públicas, cando debería facer mención ao artigo
43.2 desta Lei.
O Tribunal unha vez examinados os artigos 43.2 e 43.3 da Lei 39/2015 Lei de procedemento
administrativo común das administración públicas, e comprendendo que, tanto a pregunta como as
respostas no están ben formuladas, e poden producir confusión, ESTIMA a alegación presentada polo
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candidato e acorda ANULAR a pregunta nº 24, e que sexa substituída pola segunda pregunta reserva (nº
52).
Vista a reclamación presentada por don JOSÉ RAMÓN IGLESIAS LORES (o dia 14/07/2020), referente
a pregunta nº 24, e na que se basea no mesmo fundamento que don Pablo Escobedo, este Tribunal tamén
ESTIMA a súa alegación.
Vista a reclamación presentada por dona MARTA BLACH SILVA (o dia 17/07/2020) referente á pregunta
nº 24, e na que se basea no mesmo fundamento que don Pablo Escobedo, este Tribunal tamén ESTIMA a
súa alegación.
A mesma candidata presenta tamén outra alegación sobre a pregunta nº 21, que di textualmente:
“Respecto a los títulos potestativos , las corporaciones locales deberán . a) Acordar la imposición y
supresión de sus tributos propios y aprobar las correspondientes ordenanzas fiscales reguladoras de los
mismos. b) Acordar el ejercicio de sus facultades en orden a la fijación de los elementos necesarios para
la determinación de las respectivas cuotas tributarias, si deciden hacer uso de tales facultades, y aprobar
las oportunas ordenanzas fiscales. c) Aprobar las ordenanzas fiscales reguladoras de las mismas. d)
Ninguna respuesta es correcta”, e solicita a súa anulación xa que ao seu criterio tanto a resposta “a” como
a “c” son correctas.
Este Tribunal, unha vez examinada a pregunta e as respostas, acorda DESESTIMAR a alegación, xa que
considera que a opción “a”, é a que debería ser contestada polos candidatos, non habendo lugar para
reclamacións.
Vista a reclamación presentada por don CARLOS NEIRA CORTIZAS, (o dia 15/07/2020) referente a
pregunta nº 20, que di textualmente : “O orzamento entrará en vigor dende: a) A súa aprobación definitiva
polo Pleno. b) A recepción da copia do mesmo pola Administración do Estado e da Comunidade
Autónoma respectiva. c) A publicación no diario de maior circulación da Provincia. d) A publicación no
Boletín Oficial da Provincia. Na que se da como resposta correcta a opción “d”, cando ao seu criterio
non hai ningunha resposta correcta.
O Tribunal unha vez examinada a pregunta e as respostas, acorda DESESTIMAR a alegación xa que a
opción “d” é a correcta.

PUNTUACIÓNS:
APELIDOS E NOME

DNI

PUNTOS

CARIDE NIMES, BÁRBARA MARÍA

****1558L

8,70

GALLEGO GONZÁLEZ, YANINA

****3054F

1,90

ESCOBERO CELA, PABLO

****5126E

7,90

DE MIRANDA VIGO, VIRGINIA

****2708W

3,70

VALADO GREGORIO, NATALIA

****0433T

5,10

ARAÚXO RODRÍGUEZ, XOSÉ ANTÓN

****0972J

4,10

CORTIZO FERNÁNDEZ, DIANA

****0531T

6,40

IGLESIAS LORES, JOSÉ RAMÓN

****1620D

8,50

PARADA RODRÍGUEZ, SILVIA

****1295J

3,40

REPRESAS DOMINGUEZ, PALOMA

****6326F

0,00

FREITAS RODRÍGUEZ, CLARA

****6648J

7,30
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O tribunal, unha vez resoltas e corrixidas a alegacións presentadas e admitidas dos candidatos, procede a
facer unha nova avaliación da primeira proba (teórica), e acorda publicar as notas que acadaron, segundo
se establece nas Bases da Convocatoria do proceso selectivo e como ten xa acordado este Tribunal na súa
sesión constitutiva.

FERREIRA CASTRILLO, PABLO

****0557V

3,40

PINAL MOREIRA, ELVIRA

****2446D

4,70

GALIÑANES FERNÁNDEZ REBECA

****2606M

9,10

PAZ BOUZA, JESSICA

****8779N

2,40

REY ILLAN, EDUARDO

****8091Y

0,00

VILA CUEVAS, ISABEL

****5058X

0,40

BLACH SILVA, MARTA

****9760Y

6,50

CASTRO FERNÁNDEZ, MARÍA EMMA

****4358X

4,40

SAURA ALFONSO, MARÍA DOLORES

****8214F

1,30

NEIRA CORTIZAS, CARLOS

****5917Y

6,20

BOUZÓ MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER

****3742E

0,00

GONZÁLEZ VECÍN, BEATRIZ

****2454A

5,70

ESTÉVEZ DOMÍNGUEZ, MARÍA JESUS

****2865R

1,90

ALONSO PÉREZ, MARÍA CZESRTOCHOWA

****6467F

1,60

HERMIDA COLIN, BEATRIZ

****9464D

3,10

MARTÍNEZ AMOEDO, VANESA

****7029L

2,80

MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, MARÍA ISABEL

****0283X

2,10

GIRÁLDEZ OJEA, INÉS

****9488Q

4,10

NÚÑEZ FANDIÑO, ESTELA

****9242F

7,00

CARRERA REPRESAS, CARLOS ADRIÁN

****3159H

4,40

ROMÁN RADÍO, GABRIEL

****2127S

1,10

GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, ALEJANDRA

****1499X

4,80

RECURSOS:
Contra a presente acta, poderase interpoñer recurso de Alzada ante o mesmo órgano que o dictou ou
superior no prazo dun mes, a partir do día seguinte a súa publicación no taboleiro de anuncios do
Concello de Ponteareas.

E non sendo outro o obxecto desta reunión, ás 14,00 horas do mesmo día, pola Presidenta
levántase a sesión da que eu, Secretario do Tribunal, dou fe,

Asdo. JOSÉ GONZÁLEZ MONTERO

Cod. Validación: 4MJWKA63TLKY6LNL2W33EZH3G | Corrección: https://ponteareas.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 3 a 4

Unha vez publicada a puntuación acadada polos aspirantes, convócase aos que superaron a proba, por ter
obtido unha nota igual o superior aos 5 puntos, segundo as bases da convocatoria, para a celebración da
segunda proba (práctica), que terá lugar o xoves día 13 de agosto, ás 10,30 horas, no Centro de
Desenvolvemento Local de Ponteareas (CDL), sito no barrio de A Freixa – Ribadetea, e que que farase
público no Taboleiro de Anuncios e na páxina web do Concello de Ponteareas. (www.ponteareas.gal).
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Asdo./MANUEL MARTINEZ PEREZ

Asdo./MARÍA MONTEAGUDO GAMALLO

Asdo./ ANDRÉS CARLOS FERNÁNDEZ LUCAS

