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ANUNCIO 

ASUNTO: RESULTADO DEFINITIVO PROBA DE LINGUA GALEGA E CUALIFICACIÓN 

FINAL PROVISIONAL DO PROCEDEMENTYO SELECTIVO PARA CUBRIR EN REXIME DE 

INTERINIDADE UNHA PRAZA DE OFICIAL ELECTRICISTA DA BRIGADA DE OBRAS E 

SERVIZOS DO CONCELLO DE BUEU (QUENDA LIBRE) 

Os membros do tribunal dacordo coa Resolución da Alcaldia nº 2018/0744 de 7 de xuño 

de 2018 (CSV:A6WRWR7QQ5HEC32EEASDY29WR): Resolución do recurso de alzada 

interposto por Victor Castro Otero, con DNI nº 52499649X e levantamento da suspensión do 

procedemento administrativo do proceso selectivo para cubrir, en réxime de interinidade, unha praza de 

oficial electricista (oposición libre) coa categoría de oficial electricista da brigada de obras e servizos 

varios do Concello de Bueu resolvendose:1º desestimar o recurso de alzada formulada por Victor Castro 

Otero DNI núm:52499649X, mediante escrito de 30/04/2018 RE núm 2897 da mesma data, polo que 

interesa a anulación da proba de coñecemento de lingua galega realizada polo Tribunal do procedemento 

selectivo de referencia con data 26/04/2018, por entender que as actuacións realizadas polo Tribunal na 

sesión de 24/04/2018 relativas á convocatoria do citado candidato á celebración do 3º exercizo 

obligatorio e eliminatorio, se axustan á regulación contidas nas bases reguladores do procedemento, sen 

que, polo tanto, proceda admitir as pretensións do reclamante relativas  a que se lle “reestableza” na 

condición de exento da realización da proba de galego.2ºLevantar a suspensión do procedemento 

acordada mediante decreto da alcaldia nçum 630/2018 de data 16/05/2018 e ordear ao tribunal do 

procedemento selectivo que continue coa tramitación do procedemento.3ºNotificar ao interesado e ordear 

a publucación do correspondente anuncio do presente acto administrativo no taboleiro electrónico do 

Concello de Bueu para xeral coñecemento e efectos oportunos. 

 

PRIMEIRO.- RESULTADO DEFINITIVO PROBA COÑECEMENTO LINGUA 

GALEGA. 

Os membros do tribunal a vista do exposto anteriormente (Resolución Alcaldia 2018/0744) eleva a 

definitivo o resultado da proba de coñecemento de lingua galega realizada 26/04/2018 (Acta nº VII) 

quedando como segue: 

 

ORDE ASPIRANTE DNI 
COÑECEMENTO LINGUA 

GALEGA 

1 CASTRO OTERO VICTOR 52499649X NON APTO 

 

SEGUNDO.-RESULTADO DA CUALIFICACIÓN FINAL 

Os membros tribunal segundo a base 10ª Cualificación final e relación de aprobados: A 

cualificación do proceso virá determinada pola suma das puntuacións obtidas nos 

exercicios da oposición (máximo 15 puntos), debendo haber superado a totalidade dos 

exercizos. O terceiro exercicio recibira a cualificación de APTO ou NON APTO.  

Unha vez rematada a oposición a cualificación final provisional é o que segue: 

ORDE ASPIRANTE DNI RESULTADO PRACTICA TOTAL 

1 TELMO RINCON ANXO 76819379T 9,00 3 12 

2 CASAL MALVIDO ABRAHAM 76927565V 7,50 3 10,5 
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Logo do anterior, en aplicación da base 10ª o Tribunal ordea publicar a lista definitiva 
provisional do xeito sinalado nas bases e conceder o prazo de tres (3) días hábiles, serán xoves 
14, venres 15 e luns 18 de xuño de 2018, o horario de atención o público do rexistro de 8:00 a 
14:00 horas, para a presentación de reclamacións e alegacións oportunas. 

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

- Presencialmente no Rexistro do Concello en horario de 8:00 a 14:00 horas de luns a 
venres. 

- Por correo certificado urxente. Enviando por fax (986322099 Concello) o xustificante 
da reclamación presentada á Att/ da Secretaria do Tribunal ou ao correo electrónico 
recadacion@concellodebueu.gal. 

- Telemáticamente na sede electrónica do Concello de Bueu. 
 

Rematado o prazo de alegacións o Tribunal resolverá as que se presentaron en tempo e forma, 
elevando a definitiva a lista de candidatos e proporá á  persoa que obtivese maior puntuación 
total como única persoa que superou o proceso selectivo. Malia o anterior, e co fin de asegurar 
a cobertura da praza convocada, cando se produza renuncia da persoa seleccionada antes da 
toma de posesión, ou non acredite os requisitos establecidos na convocatoria, o órgano 
convocante poderá requirir do órgano de selección unha relación complementaria das persoas 
aprobadas que sigan as persoas propostas, para o seu nomeamento como persoal funcionario 
interino para cubrir a praza convocada. 

 (asinado electrónicamente ao marxe) 
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