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ANUNCIO 

ASUNTO: RESOLUCION ALEGACIÓNS E REALIZACION PROBA COÑECEMENTO 

GALEGO 

 

Procedese a lectura do informe de presentado polo encargado do Departamento de rexistro de 

data 20/04/2018 onde literalmente di: “Que examindado o Libro de Rexistro de Entradas deste 

Concello de Bueu e entre as data que abraguen o periodo dende o 16 e o 18 pasados, ámbolos 

dous inclusive, conta a reclamación …a nome de Victor Castro Otero nº rexistro 2450 data 

18/04/2018 as 9:57 horas. 

De seguido dase conta da alegación presentada por: 

Victor Castro Otero foi presentada en forma e tempo recibindoa o Concello de Bueu en data 

18 de abril de 2018 nº rexistro 2450. 

O Tribunal, por unanimidade dos seus membros procede o estudio da alegación: 

Rexistro nº 2450 Victor Castro Otero presenta alegacións ao exercicio nº 4 na sua 1ª parte  

cuio contido literal comeza por “Onde situarías no esquema unifilair do cadro… e remata en 

non obstante se permite outras formas de conexión, siempre que se demueste su eficacia. 

Entendo que a eficacia, do supresor, queda garantida das duas maneiras de instalalo” 

O tribunal, por unanimidade dos seus membros, a vista da alegación presentada indica que ainda 

que fisicamente o dispositivo protector de sobretensións cumple a súa función, o dispositivo 

debe situarse na parte da instalación da cal é propietario, é dicir, a partires do interruptor xeral. 

Augas arriba do interruptor xeral tratase da liña de enlace e non se permite dita instalación en 

particulares. Por tanto en base o anteriormente exposto o tribunal resolver DESESTIMAR a 

alegación presentada. 

SEGUNDO.-PROBA DE COÑECEMENTO DA LINGUA GALEGA 

O tribunal, por unanimidade dos seus membros, de acordo coa Base 9ª Probas selectivas 

apartado c) Coñecemento da lingua galega convoca ao aspirante D. Victor Castro Otero 

(52499649X) a realización da proba de coñecemento galego, por non estar exento, xa que non 

acreditou dentro do prazo sinalado a posesión do Celga 3 ou o equivalente debidamente 

homologado polo órgano competente en materia de política lingüística da Xunta de Galicia de 

acordó coa disposición adicional segundo da Orde do 16 de xullo de 2007, pola que se regulan 

os certificados oficiais acreditativos dos niveis de coñecemento da lingua galega (DOG núm 

146 do 30 de xullo).  

A proba consistirá na corrección dun texto en galego. Debera vir provisto do DNI e 

boligrafo azul. 

O tribunal, por unanimidade dos seus membros, dispón que a realización da proba de 

coñecemento da lingua galega terá lugar na Sala de concelleiros do Concello de Bueu (2º 

Andar)  o xoves 26 de abril de 2018 as 10:00 horas. 

(asinado electrónicamente ao marxe) 
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