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ANUNCIO

ASUNTO:RESULTADO DEFINITIVO E RESOLUCIÓN ALEGACIONS E EMPATES DA REALI-

ZACIÓN  DAS  PROBAS  DE  COÑECEMENTOS  AOS  CANDIDATOS  PRESENTADOS  NO

PROCEDEMENTO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN DE PEON FORESTAL E PEON

LIMPEZA DENTRO DO PLAN DE EMPREGO 2019 DO CONCELLO DE BUEU REALIZADO

O LUNS DÍA 29 DE ABRIL DE 2019:

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.

RESOLUCIÓN DE ALEGACIÓNS PRAZA PEÓN FORESTAL

Por parte da Secretaria do tribunal de seguido dase conta das alegacións presentadas por:

Jesús Gago Martinez foi presentada en tempo e forma recibindoa o Concello de Bueu en data
2 de maio de 2019 n.º rexistro 2247.

Benito Estevez Gómez foi presentada en tempo e forma recibindoa o Concello de Bueu en data
2 de maio de 2019 nº rexistro 2248.

O tribunal, por unanimidade dos seus membros, procede o estudio e resolución das alegacións
presentadas, as cales de seguido relacionamos:

JESÚS GAGO MARTINEZ  rexistro 2247 presenta alegacións as preguntas:
4.-Unha das partes dun incendio forestal é:
a) O frente ou cabeza.
b) O dedo ou lingua.
c) a e b son incorrectas.

SOLICITA: Anulación da pregunta 4 por tanto as respostas  a) e b) son certas.

O tribunal, por unanimidade dos seus membros, a vista da alegación presentada e unha vez estudiada a 
mesma, procede a anulación da pregunta nº 4, sustituindoa pola R1.

5.-Os irrigadores instalaránse...
a) Por debaixo da superficie do céspede.
b) Sobre a superficie do céspede.
c) Non necesitan instalación.

SOLICITA: Anulación da pregunta 5 por tanto as respostas a e b son certas.

O tribunal, por unanimidade dos seus membros, a vista da alegación presentada e unha vez estudiada a 
mesma, procede a anulación da pregunta nº 5 sustituindoa pola R2.

7.- O uso do casco de seguridade, é obrigatorio durante os traballos de:

a) Poda de palmeiras.

b) Poda de arbustos cuia altura sexa menos de 1 metro.

c) Sempre que se utilice o cortacéspede.
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SOLICITA: Modificación da plantilla dada polo tribunal.

O tribunal a vista da alegación presentada  e unha vez estudiada a mesma,  procede  á modificación da

plantilla de respostas dando como correcta a a).

8.-Para  a  Lei  de  prevención  de  riscos  laborais,  calquera  máquina,  aparello,  instrumento  ou

instalación utilizada no traballo, entenderase como:

a) Un equipo de protección individual.

b) Un risco laboral.

c) a) e b) son correctas.

SOLICITA: Modificación da plantilla dando como correcta a b)

O tribunal,  por unanimidade dos seus membros, a vista da alegación presentada e unha vez estudiada a

mesma, estima a mesma procedendo a modificar a plantilla dando como correcta a b).

R1.-Se quiseramos poñer unha árbore de folla caduca, Cál elixiríamos?

a) Ligustrum japónica (Aligustre).

b) Brachichiton populneum (Brachichiton).

c) Melia Azedarach (Cinamomo).

SOLICITA: Anulación da pregunta nº R1.

O tribunal a vista da alegación presentada e unha vez estudiada a mesma resolve desestimala por canto

dentro  das  competencias  dun peón forestal  (portal  educaweb)  están  os  coñecementos  en  bioloxía  de

plantas e árbores.

BENITO ESTEVEZ GOMEZ rexistro 2248 presenta alegacións as preguntas:

2.-Os traballadores están obligados a:
a) Recibir formación sobre seguridade e hixiene no traballo.
b) Usar correctamente as medidas de protección persoal.
c) a) e  b) son correctas.

SOLICITA: Modificación plantilla dando como correcta a a).

O tribunal,  por unanimidade dos seus membros, a vista da alegación presentada e unha vez estudiada a

mesma, procede  desestimala non  procedendo  a  súa  modificación quedando  como correcta  a  c)  por

considerar que usar correctamente as medidas de protección persoal non deixa de ser ou entenderse que é

o mesmo que usar correctamente os medios e equipos de protección, englobando ambos conceptos en

“medidas”.

5.-Os irrigadores instalaránse...
a) Por debaixo da superficie do céspede.
b) Sobre a superficie do céspede.
c) Non necesitan instalación.

SOLICITA: Anulación da pregunta 5 por tanto as respostas a e b son certas.

O tribunal a vista da alegación presentada e unha vez estudiada a mesma, procede a anulación da pregunta
nº 5 sustituindoa pola R2.

7.- O uso do casco de seguridade, é obrigatorio durante os traballos de:

a) Poda de palmeiras.

b) Poda de arbustos cuia altura sexa menos de 1 metro.
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c) Sempre que se utilice o cortacéspede.

SOLICITA: Modificación da resposta 7 dada polo tribunal.

O tribunal a vista da alegación presentada e unha vez estudiada a mesma, procede a rectificación da

plantilla de respostas dando como correcta a a).

8.-Para  a  Lei  de  prevención  de  riscos  laborais,  calquera  máquina,  aparello,  instrumento  ou

instalación utilizada no traballo, entenderase como:

a) Un equipo de protección individual.

b) Un risco laboral.

c) a) e b) son correctas.

SOLICITA: Modificación da plantilla dando como correcta a b)

O tribunal a vista da alegación presentada e unha vez estudiada a mesma, estima a mesma procedendo a

modificar a plantilla dando como correcta a b).

R1.-Se quiseramos poñer unha árbore de folla caduca, Cál elixiríamos?

a) Ligustrum japónica (Aligustre).

b) Brachichiton populneum (Brachichiton).

c) Melia Azedarach (Cinamomo).

SOLICITA: Anulación da pregunta nº R1.

O tribunal a vista da alegación presentada e unha vez estudiada a mesma resolve desestimala por canto

dentro  das  competencias  dun peón forestal  (portal  educaweb)  están  os  coñecementos  en  bioloxía  de

plantas e árbores.

R3.-Indica cales son funcións, entre outras, dos peóns forestais?

a) A poda.

b) Aplicar insecticidas.

c) a e b son correctas.

SOLICITA:Modificar plantilla a pregunta R3 pola resposta a).

O tribunal a vista da alegación presentada e unha vez estudiada a mesma resolve desestimala xa que

dentro  do portal educaweb  literalmente di:” Los peones forestales llevan a cabo una variedad de tareas

prácticas  para  plantar,  conservar  y  cosechar......  Su  trabajo  comporta  limpiar  emplazamientos,  la

poda,...,aplicar insecticidas...”.

O  tribunal, por unanimidade dos seus membros, trala resolución das alegacións indica que a plantilla

queda modificada (segundo a taboa que de seguido adxunto)

DNI

FECHA 29/04/19
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FIRMA MODIFICADA TRAS AS ALEGACIÓNS

PREGUNTA RESPUESTAS

A B C

1 X

2 X

3 X

4 ANULADA

5 ANULADA

6 X

7 X

8 X

9 X

10 X

R1 X

R2 X

R3 X

O tribunal, por unanimidade dos seus membros, resoltas as alegacións presentadas, o resultado previo a
resolución dos empates queda como segue:
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PEÓN FORESTAL

ORDE NOME E APELIDOS TEST APTO/NON APTO

1 CORRAL ESTEVEZ SANTIAGO 9 APTO 

2 GAGO MARTINEZ JESÚS 9 APTO 

3 TORRES CORTIZO ADRIAN 9 APTO 

4 BARROS COSTAS ALBERTO 8 APTO 

5 PORTELA MENDEZ OLGA 8 APTO 

6 ESTEVEZ GOMEZ BENITO 7 APTO 

7 MARTINEZ RIAL ALBERTO 6 APTO 

8 FERREIRA MARTINEZ JESUS SALVADOR 5 APTO 

DOCUMENTACION PRESENTADA PARA DESEMPATES

O tribunal  por unanimidade dos seus membros,  en canto os empates indica que se tomou con
referencia os criterios contidos na base 3º e 8º que son:
1º.- Vítimas de violencia de xénero. Esta situación acreditarase a través dun informe do Centro de Información ás
Mulleres do Concello de Bueu no que faga constar a acreditación de vítima de violencia.

2º Persoas candidatas maiores de 45 anos: a través do DNI

3º Persoas candidatas que formen familia monoparental con fillos ao seu cargo.

Familia monoparental: supostos de separación xudicial, nulidade do matrimonio, divorcio, morte ou declaración de 
falecemento dun dos cónxuxes e parellas de feito; con fillos a cargo (ou sexa, que convivan e dependan económica-
mente).Acreditación da situación correspondente.

4º Persoas candidatas con niveis de renda máis baixa: declaración da renda de 2016 de todos os membros que figuren 
no xustificante de empadroamento ou certificado de non estar obrigado a presentala emitido pola Axencia Estatal da 
Administración Tributaria. 

5º Persoas candidatas con cargas familiares: inclúe fillos/as menores de idade e maiores dependentes sen ingresos.

PEÓN FORESTAL

A secretaria  do  tribunal  indica  que os  aspirantes  empatados  segundo a  taboa  de  resultados
provisionais que presenta documentación é:

Alberto Martinez Rial rexistro n.º 2202 de data 30/04/2019.

O tribunal procede a resolución dos empates producidos entre os seguintes candidatos e tendo
en conta os criterios para a súa resolución indica que neste caso resolveuse polo criterio:

2º Persoas candidatas maiores de 45 anos: a través do DNI para o posto 4º e 5º quedando
como segue:

ORDE NOME E APELIDOS TEST APTO/NON APTO

4 PORTELA MENDEZ OLGA 8 APTO 

5 BARROS COSTAS ALBERTO 8 APTO 
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1º.- PROPOSTA DE CONTRATACION A FAVOR DE 4 PEÓNS FORESTAIS  
QUE ACADARON A MAIOR PUNTUACIÓN FINAL SEGUNDO A TÁBOA AN-
TERIOR por un periodo de 4,5 meses, tempo parcial e 30horas semanais.

ORDE NOME E APELIDOS

1 CORRAL ESTEVEZ SANTIAGO

2 GAGO MARTINEZ JESÚS

3 TORRES CORTIZO ADRIAN

4 PORTELA MENDEZ OLGA

O tribunal segundo o base 12º.-listaxe de reserva que literalmente di: Os aspirantes que superan-
do o proceso selectivo non fosen contratados, formarán unha lista de reserva para cubrir as posi-
bles 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 Ponte-
vedra, quedando sen efectos unha vez rematadas as contratacións.

2º.-QUEDANDO EN RESERVA ANTE POSIBLES RENUNCIAS É A SEGUIN-
TE:

ORDE NOME E APELIDOS

1 BARROS COSTAS ALBERTO

2 ESTEVEZ GOMEZ BENITO

3 MARTINEZ RIAL ALBERTO

4 FERREIRA MARTINEZ JESUS SALVADOR

* Os/as aspirantes propostos/as deberán achegar no prazo máximo de   03 días hábiles (serán o  
martes 7  ,   mércores 8 e xoves 9 de maio d  e 2019  )   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 inha-
bilite para o desenvolvemento das funcións propias da praza.

*Declaración xurada de non ter sido separado/a mediante expediente disciplinario do servizo de calque-
ra das administracións públicas, e non atoparse en ningunha das causas de incapacidade ou incompati-
bilidade 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 pre-
sentase a súa documentación ou non reunira os requisitos esixidos para ser contratado, éste de-
caerá 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 se-
guintes) renunciasen á contratación ou non reunira os requisitos esixidos na convocatoria, trasla-
darase a proposta de contratación a favor do/a seguinte aspirante (ou se é o caso, dos seguintes
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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 con-
trato laboral temporal por acumulación de tarefas a tempo parcial. 

E  non  sendo outro  o  obxecto  da  sesión,  dase  por  rematada  a  mesma,  da  que  eu,  como
Secretaria do Tribunal dou fe.

PEÓN LIMPEZA

Pola secretaria do tribunal comprobase que no expediente de Gestiona 521/2019 non figura
alegación ou reclamación algunha a proba de coñecemento tipo test realizada no Centro Social
do Mar o luns 29/04/2019 por parte dos candidatos presentados na mesma.

A secretaria do tribunal, tras a petición da aspirante, revisa o exame de  M.ª Adolfina Taboada
Dacosta que detecta un erro na súa corrección onde pon 6 (resultado provisional publicado en
data 30/04/2019) deberia poñer 7.  A vista da revisión o Tribunal por unanimidade dos seus
membros procede a modificación da puntuación figurando a mesma cun 7.

DOCUMENTACION PRESENTADA PARA DESEMPATES

O tribunal  por unanimidade dos seus membros,  en canto os empates indica que se tomou con
referencia os criterios contidos na base 3º e 8º que son:
1º.- Vítimas de violencia de xénero. Esta situación acreditarase a través dun informe do Centro de Información ás
Mulleres do Concello de Bueu no que faga constar a acreditación de vítima de violencia.

2º Persoas candidatas maiores de 45 anos: a través do DNI

3º Persoas candidatas que formen familia monoparental con fillos ao seu cargo.

Familia monoparental: supostos de separación xudicial, nulidade do matrimonio, divorcio, morte ou declaración de 
falecemento dun dos cónxuxes e parellas de feito; con fillos a cargo (ou sexa, que convivan e dependan económica-
mente).Acreditación da situación correspondente.

4º Persoas candidatas con niveis de renda máis baixa: declaración da renda de 2016 de todos os membros que figuren 
no xustificante de empadroamento ou certificado de non estar obrigado a presentala emitido pola Axencia Estatal da 
Administración Tributaria. 

5º Persoas candidatas con cargas familiares: inclúe fillos/as menores de idade e maiores dependentes sen ingresos.

A secretaria do tribunal indica que os aspirantes empatados segundo a taboa de resultados
provisionais que presentan documentación son:

Juan Jesús Acuña Pazos rexistro nº 2201 de data 30/04/2019
Seila Nogueira Fontenla rexistro nº 2222 de data 30/04/2019
Jesús Pereira Otero rexistro nº 2223 de data 30/04/2019
Carlos Otero Portela rexistro nº 2225 de data 30/04/2019
Mª Adolfina Taboada Dacosta rexistro nº 2240 de data 02/05/2019
Sergio Fariña Loira rexistro nº 2315 de data 30/04/2019.

ORDE NOME E APELIDOS TEST APTO/NON APTO

10 ACUÑA PAZOS JUAN JESUS 7 APTO 

10 DOPAZO PIÑEIRO EUGENIO 7 APTO 
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10 FARIÑA LOIRA SERGIO 7 APTO 

10 GONZALEZ TORRES ROSA 7 APTO 

10 NOGUEIRA FONTENLA SEILA 7 APTO 

10 OTERO PASTORIZA CARLOS 7 APTO 

10 PEREIRA OTERO JESUS 7 APTO 

10 VIEITES BAULO MARIA MILAGROS 7 APTO 

10 TABOADA DACOSTA Mª ADOLFINA 7 APTO 

18 MIRANDA ESTEVEZ GUADALUPE 6 APTO 

18 SANTOS CRUJEIRAS MARISOL 6 APTO 

O Tribunal por unanimidade dos seus membros procede o estudio da documentación presentada
para proceder a resolver os empates baseandose nos criterios anteriormente expostos:

2º Persoas candidatas maiores de 45 anos: a través do DNI os postos 10 e 14 quedando como segue:

ORDE NOME E APELIDOS TEST
APTO/NON

APTO

10 VIEITES BAULO MARIA MILAGROS 7 APTO 

11 GONZALEZ TORRES ROSA 7 APTO 

12 ACUÑA PAZOS JUAN JESUS 7 APTO 

13 PEREIRA OTERO JESUS 7 APTO 

14 TABOADA DACOSTA Mª ADOLFINA 7 APTO 

5º  Persoas candidatas con cargas familiares:  inclúe fillos/as  menores de idade  e maiores dependentes sen
ingresos os postos 15 e 16 quedando como segue:

ORDE NOME E APELIDOS TEST APTO/NON APTO

15 NOGUEIRA FONTENLA SEILA 7 APTO 

16 FARIÑA LOIRA SERGIO 7 APTO 

4º Persoas candidatas con niveis de renda máis baixa: declaración da renda de 2016 de todos os membros que
figuren no xustificante de empadroamento ou certificado de non estar obrigado a presentala emitido pola
Axencia Estatal da Administración Tributaria os postos 17 e 18 quedando como segue:
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ORDE NOME E APELIDOS TEST APTO/NON APTO

17 OTERO PASTORIZA CARLOS 7 APTO 

18 DOPAZO PIÑEIRO EUGENIO 7 APTO 

2º Persoas candidatas maiores de 45 anos: a través do DNI os postos 19 e 20 quedando como segue:

ORDE NOME E APELIDOS TEST APTO/NON APTO

19 MIRANDA ESTEVEZ GUADALUPE 6 APTO 

20 SANTOS CRUJEIRAS MARISOL 6 APTO 

O tribunal, por unanimidade dos seus membros, unha vez resoltos os empates anteriormente indicados resolve elevar
a definitivo a lista de candidatos quedando como segue:

ORDE NOME E APELIDOS

1 PEREIRA OTERO CRISTINA

2 RODRIGUEZ JUNCAL LINA ANGELITA

3 ENTENZA DOPAZO MARIA JOSE

4 NUÑEZ MARTINEZ EFIGENIA

5 PIÑEIRO GANDON PAULA

6 RODRIGUEZ GARCIA JOSE MANUEL

7 SANTACLARA AGULLA ADELAIDA

8 SANTOS LEAL MARIA CRISANTA

9 VILAS MARTINEZ YOLANDA

10 VIEITES BAULO MARIA MILAGROS

11 GONZALEZ TORRES ROSA

12 ACUÑA PAZOS JUAN JESUS

13 PEREIRA OTERO JESUS

14 TABOADA DACOSTA Mª ADOLFINA

15 NOGUEIRA FONTENLA SEILA

16 FARIÑA LOIRA SERGIO

17 OTERO PASTORIZA CARLOS

18 DOPAZO PIÑEIRO EUGENIO

19 MIRANDA ESTEVEZ GUADALUPE

20 SANTOS CRUJEIRAS MARISOL

21 QUEIMAÑO MOLANES MARIA CARMEN
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1º.- PROPOSTA DE CONTRATACION A FAVOR DE 15 PEÓNS LIMPEZA  
QUE ACADARON A MAIOR PUNTUACIÓN FINAL SEGUNDO A TÁBOA AN-
TERIOR por un periodo de 4,5 meses, tempo parcial e 24h semanais.

ORDE NOME E APELIDOS

1 PEREIRA OTERO CRISTINA

2 RODRIGUEZ JUNCAL LINA ANGELITA

3 ENTENZA DOPAZO MARIA JOSE

4 NUÑEZ MARTINEZ EFIGENIA

5 PIÑEIRO GANDON PAULA

6 RODRIGUEZ GARCIA JOSE MANUEL

7 SANTACLARA AGULLA ADELAIDA

8 SANTOS LEAL MARIA CRISANTA

9 VILAS MARTINEZ YOLANDA

10 VIEITES BAULO MARIA MILAGROS

11 GONZALEZ TORRES ROSA

12 ACUÑA PAZOS JUAN JESUS

13 PEREIRA OTERO JESUS

14 TABOADA DACOSTA Mª ADOLFINA

15 NOGUEIRA FONTENLA SEILA

O tribunal segundo o base 12º.-listaxe de reserva que literalmente di: Os aspirantes que superan-
do o proceso selectivo non fosen contratados, formarán unha lista de reserva para cubrir as posi-
bles 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 Ponte-
vedra, quedando sen efectos unha vez rematadas as contratacións.

2º.-QUEDANDO EN RESERVA ANTE POSIBLES RENUNCIAS É A SEGUIN-
TE:

ORDE NOME E APELIDOS

1 FARIÑA LOIRA SERGIO

2 OTERO PASTORIZA CARLOS

3 DOPAZO PIÑEIRO EUGENIO

4 MIRANDA ESTEVEZ GUADALUPE

5 SANTOS CRUJEIRAS MARISOL

6 QUEIMAÑO MOLANES MARIA CARMEN

* Os/as candidatos propostos/as deberán achegar no prazo máximo de   03 días hábiles (serán o  
martes 7, mércores 8 e xoves 9 de maio de 2019) dende a proposta de contratación a seguinte
documentación:
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*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 inha-
bilite para o desenvolvemento das funcións propias da praza.

*Declaración xurada de non ter sido separado/a mediante expediente disciplinario do servizo de calque-
ra das administracións públicas, e non atoparse en ningunha das causas de incapacidade ou incompati-
bilidade 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  candidato/a 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 candidatos inicialmente propostos/as (ou os/as sucesivos se-
guintes) renunciasen á contratación ou non reunira os requisitos esixidos na convocatoria, trasla-
darase 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 candidatos e que tivera superada a proba.

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

(documento asinado dixitalmente ao marxe)
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