


DNI/NIF APELIDOS E NOME PUNTUACION 
ACADADA

RESULTADO 
EXERCIZO

DOCUMENTACIÓN 
COMPLEMENTARIA

53112606V Juan Manuel Rodriguez  Martínez 8,5 APTO

53116769V Abel Estévez Bacelar 8 APTO

53611894K Abel Juncal López 7,5 APTO APORTAR

44812494F Roberto Ron Miras 7,5 APTO APORTAR

O tribunal acorda conceder 2 días hábiles (26 e 27 de XUÑO DE 2018) segundo a base oitava 
para a presentación das reclamacións e alegacións que se estimen oportunas, mediante publicación 
de anuncio no taboleiro electrónico do Concello de Bueu e na web municipal

O Tribunal acorda por unanimidade que o medio de presentación de reclamacións ou alegacións 
sexa única e exclusivamente por estas dúas vias:

-Presencialmente no Rexistro do Concello en horario de 8:00 a 13:30 horas de luns a venres.
-Por  correo  certificado  urxente.  Enviando  por  fax  (986322099  Concello)  adxuntando  o 
xustificante da reclamación presentada á Att/ da Secretaria do Tribunal ou o correo electronico 
araceli.intervencion@concellodebueu.gal
-Telemáticamente

Finalizado o prazo de alegacións o Tribunal resolverá as que se presentaron en tempo e forma,  
elevando  a  definitiva  a  lista  de  candidatos  que  superaron  a  proba,  de  non  terse  presentadas 
reclamacións,  en  tempo  en  forma,  quedará  automáticamente  elevada  a  definitiva  a  lista  de 
candidatos declarados aptos.

Téndose producido empates nas puntuacións do exame,  éste  conforme establece a base oitava da  
convocatoria resolverase aplicando os criterios preferentes pola orde que se sinala na Base terceira 
entre  as persoas candidatas coa mesma puntuación, polo  que o Tribunal solicita das persoas 
candidatas  nos  que  concorran  os  empates   a  documentación  necesaria  para  acreditar    as 
diferentes  situacións relativas ós criterios preferentes.

Esta  documentación   complementaria  deberán  aportala  no  mesmo  prazo  para  presentar 
reclamacións ou alegacións, e  polo mesmo medio.

Cando son as trece horas dáse por rematada esta sesión de todo o que eu, en canto  Secretaria do 
Tribunal dou fe.

A SECRETARIA,

Asdo. Electroncamente á marxe
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