
RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA

Visto que con data 2 de maio de 2018 celébrase a proba teórica do proceso selectivo para a  
contratación dun Condutor no Concello de Ponteareas mediante un contrato por interinidade, 
segundo o establecido nas Bases aprobadas por Decreto nº 2017-2629 de data 4 de decembro 
de 2017.

Vistas  alegacións  presentadas  fronte  ás  preguntas  nº  4,  14,  15  e  26  da  proba  teórica,  
configurada como unha proba tipo test,  con data de entrada 10 de maio de 2018 (rexistro  
3896), 14 de maio (rexistro 3971 e 4012) e 15 de maio de 2018 (rexistro 4038 e 4047).

Vista Acta do Tribunal de selección de persoal para a cobertura dunha praza na categoría de  
Condutor  co  número  1.01.88  a  través  dun  contrato  interino  en  praza,  que  entre  outros 
extremos recolle:

“Vistas as bases da convocatoria aprobadas por Decreto 2017-2629 de data 4 de decembro de  
2017, para a cobertura dunha praza na categoría de condutor co número 1.01.88 a través dun  
contrato interino en praza, que no seu punto 6º-2º exercicio dice:

“Consistirá en contestar por escrito, no tempo que  estime  o  órgano  de  selección  a  un  
cuestionario tipo test de 30 preguntas como mínimo, máis catro de reserva…”

“Neste exercicio cada resposta incorrecta penalizara un terzo do valor asignado a contestación  
correcta; non se puntuarán as non contestadas. Cualificarase cunha puntuación de cero (0) a  
dez (10)puntos; será necesario para superalo obter un mínimo de cinco (5)puntos”.

Que con data 2 de maio de 2018 sendo as 13:00 horas convocados os aspirantes no centro de  
desarrollo local procédese a realización da citada proba que consta de un exame tipo test con  
un total de cuarenta e cinco (45) preguntas e catro (4) de reserva.

Que en periodo de alegacións impugnase as seguintes preguntas:

Pregunta nº4; pregunta nº 15; pregunta nº 26 e pregunta nº 14.

Con data 12 de junio de 2018 reunese o tribunal tomando a seguintes consideracións:

A pregunta nº 4: non procede a sua anulación por considerar que a resposta “A” contesta a  
definición “punto de inflamación” pois en todas elas solo se fai referencia a líquidos.

A pregunta nº 15: non procede a súa anulación sendo correcta a resposta “C”

A  pregunta  nº  26:  existe  un  error  na  corrección,  sendo  válida  a  pregunta  e  procedese  a  
corrección en todolos examenes, quedando como válida a letra “C”.

A pregunta nº 14: revisada esta pregunta procedese a súa anulación porque as respostas non  
se corresponden co enunciado, e no seu lugar cualificarase a primeira de reserva.”

     



Esta Alcaldía de conformidade coas competencias establecidas na Lei 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora das Bases de Réxime Local e na Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento  
Administrativo Común das Administracións Públicas,

RESOLVO,

Primeiro.- Prestar conformidade á Acta do Tribunal para a cobertura dunha praza de Condutor 
no Concello de Ponteareas nos seus íntegros termos, e en consecuencia anular a pregunta nº 
14 utilizando a primeira de reserva, corrixir a pregunta nº 26 quedando como válida a letra “C”,  
e mantendo as preguntas 4 e 15.

Segundo.-  Que vistas as alegacións e feitas as correccións oportunas, a lista de puntuacións da 
proba teórica do proceso selectivo para a cobertura dunha praza na categoría de Condutor co 
número 1.01.88 , resulta do seguinte:

ADMITIDOS:

APELIDOS NOME DNI CUALIFICACIÓN

ALONSO LÓPEZ ALEJANDRO *****554M 8,66

COMESAÑA MARTÍNEZ BRAIS *****749H 7,14

FEIJO PARDO LUIS *****346P 5,46

FERRO LEA DAVID *****325X 6,78

FILIPE AGOSTINHO MAURO IRAQUIANO *****158Z 6,41

FONTÁN PIMENTEL DAVID *****790J 5,61

GONZÁLEZ POSADA JUAN DIEGO *****655E 9,17

GONZÁLEZ VARELA ALBERTO *****334T 6,27

MARTÍNEZ GONZÁLEZ ISMAEL *****873F 5,23

MOLEDO FILGUEIRA ALEJANDRO *****161W 7,79

PRIETO ARAUJO MARCOS *****922C 6,99

REBOREDA LORENZO RAUL *****976V 5,02

RODRIGUEZ ORTIZ ÓSCAR *****280B 7,21

EXCLUIDOS

APELIDOS NOME DNI CUALIFICACIÓN

ARIAS PENAS DANIEL *****113C 3,87

MARTÍNEZ LAGES GERSON *****038Y 3,15



Terceiro.- Convócase a todos os/as candidatos/as admitidos/as o vindeiro mércores, 4 de xullo 
de 2018 ás 9:00 horas no Parque Municipal de Bombeiros  ,  para a realización do seguinte 
exercicio, conforme ao recollido no punto 6º, das Bases para cubrir como persoal laboral con 
contrato por interinidade no servizo de extinción de incendios e emerxencias unha  praza na  
categoría de condutor.

RECURSOS.- Contra esta resolución que esgota a vía administrativa, poderá interpoñer recurso 
potestativo de reposición ante o mesmo órgano que o ditou no prazo dun mes, artigos 124 Lei  
39/2015,  de  1  de  outubro,  do  Procedemento  Administrativo  Común  das  Administracións 
Públicas  ou  ben  recurso  contencioso-  administrativo  perante  o  Xulgado  do  Contencioso  -  
Administrativo de Pontevedra no prazo de dous meses, segundo o artigo 46 da Lei 29/98, do 13 
de xullo,  reguladora  da  Xurisdición  Contencioso  –  Administrativa.  Non obstante,  tamén se 
poderá interpoñer calquera outro recurso que o interesado estime procedente consonte co 
Dereito.

Ponteareas, documento asinado electronicamente

O Alcalde,

Xosé Represas Giráldez
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