
ANUNCIO

CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL  DE SOCORRISTAS  ACUÁTICOS 
PARA A PRESTACIÓN DO SERVIZO DE SALVAMENTO E SOCORRISMO 
ACUÁTICO NAS PRAIAS DO CONCELLO DE BUEU, CON  RESERVA DE 

TRES PRAZAS PARA AQUELES CANDIDATOS QUE  SUPERANDO O 
PROCESO SELCTIVO ACREDITEN DISPOR DO TÍTULO DE PATRÓN 

PARA NAVEGACIÓN BÁSICA OU EQUIVALENTE

RESULTADO DA PROBA TEÓRICA  (TIPO TEST)

DATA CELEBRACIÓN 18.06.2018

Cando son  as   9.30 horas    do 18.06.2018,  reúnese novamente  o  Tribunal  
cualificador  ós efectos   de  ratificación do exame proposto polos mesmos  que  
se incorpora como ANEXO a  este documento.

Como sigue:

PRESIDENTE.-  Titular.-  José  Francisco Budiño  Pereira  (Xefe  de  Negociado  de 
Estatística e Rexistro Municipal)
SECRETARIA.-  Titular.-  Araceli  C.  Pérez  Morán  (Xefa  de  Negociado  do 
departamento de Intervención)
VOGAIS
Suplente.- José Gabriel Diego Travieso(Funcionario da Unidade de Policía Adscrita 
á Comunidade Autónoma de Galicia, especialista en salvamento)
Titular.- Angela María Agulla Cabodevila (Auxiliar Administrativo departamento 
de Tesourería)
Titular.- Jaime Sixto García ( Adxunto á Tesourería Municipal)

Non asisten: José María Fernández Peña e   Roi Pantín López xustificando esta 
ausencia  por  motivos laborais 

Cando son  as 10.20 horas no Centro Social do Mar, deste Concello de Bueu, a 
Secretaria  do  Tribunal  asistida  do  Presidente  procede   ó  chamamento  dos 
candidatos que se presentaron a esta proba, téndose acreditada a personalidade 
coa aportación de DNI.

Asistindo  os seguintes:

D.N.I. APELIDOS E NOME

53116579B GUIMERANS BERMUDEZ, DARIO(1)

77011142N RODRIGUEZ MARTINEZ, ANTONIO(2)

53116769V ESTEVEZ BACELAR, ABEL(3)

53112606V RODRIGUEZ MARTINEZ, JUAN MANUEL(4)

53611894K JUNCAL LOPEZ, ABEL(5)

53612978R FAZANES LOIRA, JONATHAN(6)
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53613258M FAZANES LOIRA, YUDANI(7)

Informándose polo Presidente do Tribunal sobre o desenvolvemento da proba,  o 
número de preguntas(20+ 5 de Reserva)  a puntuación que se lle outorga a cada 
unha delas, que   unicamente unha  é correcta e que non restan aquelas  respostas 
incorrectas  ou non constestadas e  da  obriga  de  respostar   as  de reserva  que 
unicamente serán tidas en conta no caso de   que algunha das 20  preguntas 
formuladas  houbera sido mal plantexada,  polo que procederá o tribunal  á súa 
anulación, no seu caso, dispoñendo  de cuarenta minutos para  entregar  o exame.

Cando  son  as   10.25   horas    escomenza  a  segunda  proba  teórica  tipo  test,  
dispoñendo de  cuarenta minutos para    rematala, e rematando ésta cando son as 
10,39 horas,  procedendo os candidatos  presentados  á entrega  da plantilla  coas 
respostas para a corrección polo Tribunal.

 Logo de  proceder o Tribunal á súa corrección,  as puntuacións acadadas nesta 
proba  son  as que  se indican  de seguido:

D.N.I. APELIDOS E NOME PUNTUACIÓN PROBA 
TEÓRICA (TEST)

53116579B GUIMERANS BERMUDEZ, DARIO(1) 9

77011142N RODRIGUEZ MARTINEZ, ANTONIO(2) 7

53116769V ESTEVEZ BACELAR, ABEL(3) 6,5

53112606V
RODRIGUEZ MARTINEZ, JUAN 

MANUEL(4) 7,5

53611894K JUNCAL LOPEZ, ABEL(5) 8,5

53612978R FAZANES LOIRA, JONATHAN(6) 8,5

53613258M FAZANES LOIRA, YUDANI(7) 9

PUNTUACIÓN TOTAL ACADADA:

D.N.I. APELIDOS E NOME

PUNTUACIÓN 
PROBAS 
TEÓRICA 
(TEST) E 
FÍSICA

PUNTUACIÓN TOTAL 
PROBAS

FÍSICA E TEÓRICA 

53116579B GUIMERANS BERMUDEZ, DARIO(1) 26+9 35

77011142N RODRIGUEZ MARTINEZ, ANTONIO(2) 26+7 33

53116769V ESTEVEZ BACELAR, ABEL(3) 29+6,5 35,5

53112606V RODRIGUEZ MARTINEZ, JUAN MANUEL(4) 20+7,5 27,50

53611894K JUNCAL LOPEZ, ABEL(5) 26+8,5 34,50

53612978R FAZANES LOIRA, JONATHAN(6) 31+8,5 39,50

53613258M FAZANES LOIRA, YUDANI(7) 5+9 14

Concello de Bueu – INTERVENCIÓN



Polo que o Tribunal cualificador publica  as puntuacións acadadas no taboleiro de 
anuncios e na páxina web e  concederá un prazo máximo de  01 día hábil, que 
rematará  o  martes  19  de   Xuño  de  2018,   para  a  presentación  das 
reclamacións e alegacións que se estimen oportunas.

Finalizado o  prazo de alegacións o  Tribunal  resolverá as  que se presentaran en 
tempo e forma, elevando a definitiva a lista de candidatos que superaron a segunda 
proba de non existir alegacións no prazo establecido.

Segundo a Base  10ª  da convocatoria:  Cualificación final e relación de 
aprobados.

A  cualificación  final  obtida  polos  aspirantes  será  a   resultante  da  suma  das 
puntuacións outorgadas nos distintos exercicios obrigatorios e eliminatorios. Serán 
seleccionados aqueles que obteñan maior puntuación global. 

Concluída a cualificación final do proceso selectivo , o Tribunal publicará  a relación 
de aspirantes aprobados por orde da puntuación total final e elaborará, tamén por 
orde decrecente de puntuación, a lista de persoas que formarán parte da bolsa para 
a  súa  posterior  contratación,  con  aqueles  aspirantes  que  superaron  o  proceso 
selectivo.

De  se  producir  empate  na  puntuación  final,  para  dirimilo  terase  en  conta  as 
puntuacións  parciais  acadadas  no  proceso  selectivo,  pola  orde  de  preferencia 
seguinte:

1º a puntuación obtida no exercicio práctico .

2º a puntuación obtida na proba teórica.

De  persistir  o  empate   éste  dirimirase  por  sorteo  ,  do  que  se  levantará  a 
correspondente acta.

 

Contratación das persoas seleccionadas

Rematado o proceso selectivo  o  Tribunal  de  conformidade  coa  base  11ª  deste 
proceso selectivo,  formulará proposta de contratación a favor dos  aspirantes que 
acadaron  a maior puntuación final.

Os aspirantes propostos  deberán achegar no prazo de tres días hábiles a contar 
dende o seguiente  en  que sexa publicada   a  proposta  de contratacion  que 
formule polo Tribunal, a seguinte  documentación:

— Copia da tarxeta sanitaria ou número de afiliación á Seguridade Social.
— Núm. Conta para o ingreso da nómina.
— Certificado  Médico  Oficial  acreditativa  de  non   padecer  enfermidade  ou 

limitación  física  ou  psíquica  que  impida  o  desempeño  das  funcións 
correspondentes ao posto de traballo para o que se opta. 

No suposto de que algunha persoa proposta renuncie a contratación ou non reúna 
os requisitos esixidos na convocatoria, trasladarase a proposta de contratación a 
favor  da seguinte  persoa  que maior  puntuación final   obtivese.  As  persoas que 
superen o proceso selectivo e non obteñan praza pasarán a formar parte dunha lista 
complementaria  para atender posibles necesidades de contratación ou cubrir  as 
vacantes que se produzan no servizo durante o período de contratación.

Ós/as aspirantes propostos/a serán contratados mediante contrato laboral temporal 
por obra  ou  servizo  determinado  a tempo completo  coas  cláusulas  de  interese 
social, segundo  establecido na  Orde do 12 de decembro de 2017 da Consellería de 
Economía, Emprego e Industria pola que se establecen as bases e se regulan as 
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axudas e subvencións para o fomento do emprego e mellora da empregabilidade no 
ámbito de colaboración coas entidades locais para o exercicio de 2018.

A Secretaria do Tribunal

Documento asinado electronicamente á marxe
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