
ANUNCIO

ESTUDIO  DAS   ALEGACIÓNS   PRESENTADAS   Ó  RESULTADO  DAS  PUNTUACIÓN 
ACADADAS   NA  PROBA  TEÓRICA   TIPO  TEST  PARA  CONTRATACIÓN  LABORAL 
TEMPORAL DUN MONITOR DEPORTIVO NO MARCO DO PLAN DE EMPREGO PARA 
CONSERVACIÓN  E  FUNCIONAMENTO DE  BENS  E  SERVIZOS  MUNICIPAIS  2018   E 
PROPOSTA DE CONTRATACIÓN

Cando son as 11.30  HORAS  do 28 de  de Xuño de  2018  reúnese novamente o Tribunal 
cualificador   para a  contratación laboral temporal dun  Monitor Deportivo no Concello de 
Bueu,  no marco do Plan de Emprego  para a conservación e Funcionamento  de Bens e 
Servizos Municipais  2018, constituido coa mesma data.

Que  a seguir se indican:

PRESIDENTE
Suplente: Fernando Baeza Ordóñez (Arquitecto Municipal)

VOGAIS: 

Titular: Angela María Agulla Cabodevila (Auxiliar Administrativo  de  Tesourería)
Titular: Belarmino Barreiro Rosales  (Arquiveiro Municipal)

Non asiste: Antonio Domínguez Portas (Profesor IES María Soliño de Cangas)

SECRETARIA:

Titular: Araceli C. Pérez Morán (Xefa de Negociado no Departamento de Intervención)

E ós efectos  de estudiar as alegacións presentadas  no  prazo outorgado a estes efectos e 
polos medios establecidos polo Tribunal cualificador.

Logo de acordar 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

E  asemade acordar   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

Téndose comprobado que no período outorgado non consta que se houberan  presentado 
alegacións   ás  puntuacións  provisionais   da  proba  teórica  tipo  test.  Realizada  con  data 
25.06.2018

Finalizado o  prazo de alegacións o Tribunal  eleva  a  definitiva a lista  de candidatos que 
superaron  a  proba  e  queda  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.

Téndose  comprobado  que  no  período  outorgado  non  consta  que  se  houbera  presentado 
documentación  conforme establece a base oitava  da convocatoria, aplicando os criterios 
preferentes pola  orde que sinala a Base terceira.

O Tribunal Cualificador resolve neste acto proceder  ó desempate daqueles aspirantes que 
superando a proba obtiveron a mesma puntuación,  mediante un sorteo a celebrar  neste 
acto,  segundo se indica:

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

Celebrado o sorteo   resolveuse do seguinte xeito:

ORDE DNI NOME E APELIDOS PUNTUACIÓN ACADADA

1º 44812494F Roberto Ron Miras 7,5

2º 53611894K Abel Juncal López 7,5

Segundo o establecido na Base 10º da Convocatoria, Contratación das persoas seleccionadas, e rematado 
o proceso selectivo, o tribunal formula proposta de contratación a favor do aspirante que  superando o 
proceso selectivo acadou   a maior puntuación final, que a seguir se indica:

DNI/NIF APELIDOS E NOME PUNTUACION ACADADA

53112606V Juan Manuel Rodriguez  Martínez 8,5

Non obstante o anterior,  o procedemento para formalizar as contratación axustarase ao seguinte 
cronograma:

 O aspirante proposto  deberán achegar no prazo máximo de 03 días hábiles dende a proposta 
de contratación a seguinte documentación:

— Titulación requirida segundo o posto de traballo indicado na base 3ª.

— Certificado médico acreditativo de non padecer enfermidade ou defecto físico ou psíquico que o/a 
inhabilite para o desenvolvemento das funcións propias da praza.

— Declaración xurada de non ter sido separado/a mediante expediente disciplinario do servizo de 
calquera das administracións públicas, e non atoparse en ningunha das causas de incapacidade ou 
incompatibilidade determinadas na lexislación vixente.

— Número de afiliación á Seguridade Social /copia tarxeta sanitaria.

— Número de conta para o ingreso da nómina.

 Se dentro do prazo indicado, e salvo supostos de forza maior, o/a aspirante proposto/a non 
presentase a súa documentación ou non reunira os requisitos esixidos para ser contratado, éste 
decaerá nos seu dereitos e quedarán anuladas todas as actuacións realizadas a favor do mesmo sen 
prexuízo das responsabilidades nas que puidera incorrer por falsidade na instancia.



 Para o suposto de que algún dos/as aspirantes inicialmente propostos/as (ou os/as sucesivos 
seguintes) renunciasen á contratación ou non reunira os requisitos esixidos na convocatoria, 
trasladarase a proposta de contratación a favor do/a seguinte aspirante (ou se é o caso, dos seguintes 
aspirantes) que maior puntuación obtivese de acordo coa resultante da cualificación final obtida polos 
aspirantes e que tivera superada a proba.

 Presentada a citada documentación os/as aspirantes propostos/a serán contratados mediante 
contrato laboral temporal por acumulación de tarefas a tempo parcial. 

Listaxe de reserva:

Os aspirantes que superando o proceso selectivo non fosen contratados, formarán unha lista de reserva 
para cubrir as posibles renuncias ou baixas dos candidatos contratados. Esta listaxe de reserva vincúlase 
única  e  exclusivamente  á  xestión  do  proceso  selectivo  derivado  da  subvención  da  Deputación  de 
Pontevedra, quedando sen efectos unha vez rematadas as contratacións.

ORDE CHAMAMENTO LISTA 
RESERVA

 (PUNTUACION E SORTEO)

DNI NOME E APELIDOS PUNTUACIÓN

PRIMEIRO 53116769V Abel Estévez Bacelar 8

SEGUNDO 44812494F Roberto Ron Miras 7,5

TERCEIRO 53611894K Abel Juncal López 7,5

A SECRETARIA DO TRIBUNAL

Asdo. Electronicamente  á marxe
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