
 
 

ANUNCIO 

 

ASUNTO: RESULTADO DEFINITIVO DO PRIMEIRO EXERCIZO, PROBA 

TIPO TEST  E CONVOCATORIA DA DATA DE CELEBRACIÓN DO 

SEGUNDO EXERCICIO, PROBA  SUPOSTO PRÁCTICO PARA A 

CONFORMACIÓN DUNHA BOLSA DE CONTRATACIÓN TEMPORAL 

DUN/HA TRABALLADOR/A SOCIAL PARA O CONCELLO DE BUEU 2021 

 

 

 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. 
 

Alegacións presentadas: 

 

 1.-  Dna. Alba Fernández Formigo, alega en relación coa primeira 

pregunta de reserva do cuestionario no senso que a resposta correcta debe ser o 

apartado c) da mesma no canto do apartado d) que figura como resposta correcta 

ó cuestionario. 

A pregunta formulada foi: 

 

Sinale cal destes órganos de gobernó existe só con carácter obrigatorio nos 

concellos con poboación superior a cinco mil habitantes: 

a) O Alcalde 

b) Os Tenentes de lcalde 

c) A Xunta de Goberno Local 

d) O Pleno 

 

A Lei 7/1985 de 2 de abril de bases de réxime local no seu artigo 20.1 establece 

que La organización municipal responde a las siguientes reglas: a) El Alcalde, 

los Tenientes de Alcalde y el Pleno existen en todos los ayuntamientos; b) La 

Junta de Gobierno Local existe en todos los los municipio son población 

superior a 5.000 habitantes y en los de menos, cuando así lo disponga su 

reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno de su ayuntamiento”. 

 

Polo tanto a resposta correcta é o apartado c)  en consecuencia, o tribunal acepta 

a alegación presentada . 



 

 

2.- Graciela Rivas Nogueira, alega nos mesmos termos que a anterior, polo 

que o tribunal acepta a alegación presentada 

 

3.- Leticia Álvarez Cernadas,  alega nos mesmos termos que a anterior, polo 

que o tribunal acepta a alegación presentada 

 

4.- Tamara Bouzón Vila, alega nos mesmos termos que a anterior, polo que o 

tribunal acepta a alegación presentada 

 

5.- María del Carmen Fernández Dopazo,  alega nos mesmos termos que a 

anterior, polo que o tribunal acepta a alegación presentada 

 

6.- Dna. Nelia Bruña Sánchez, alega nos mesmos termos que a anterior, polo 

que o tribunal acepta a alegación presentada. 

Tamén alega en relación coa pregunta número 28 do cuestionario solicitando a 

súa anulación toda vez que habería dúas posibles respostas correctas, os 

apartados b) e d). 

A pregunta formulada foi: 

 

Cales son consideradas entidades locais segundo a lexislación vixente ? 

a) Os municipios e provincias 

b) Os municipios, provincias e comarcas 

c) Os municipios, provincias, cabildos e illas 

d) Os municipios, provincias e illas 

 

A Lei 7/1985 de 2 de abril de bases de réxime local no seu artigo 3.1,  establece 

que  son entidades locales territoriales  a) el Municipio, b) la Provincia, c) la 

Isla en los archipiélagos balear y canario 

3.2  Gozan , asimismo, de la condición de Entidades Locales a) las Comarcas u 

otras entidades que agrupen varios Municipio, instituidas por las Comunidades 

Autónomas de conformidad con esta ley y los correspondientes Estatutos de 

Autonomía; b) las Áreas Metropolitanas; c) Las Mancomunidades de Municipios 

… 

 

 Polo tanto a cuestión está na pregunta do cuestionario que ó omitir o 

concepto entidades locales territoriales , efectivamente engloba tamén  ás non 

territoriais e, en consecuencia o tribunal acorda estimar a alegación e declarar 

nula apregunta, pasando a coller a primeira de reserva nos termos recollidos nas 

alegacións precedentes. 

 

 

6.- Adoración Varas Noguerol,  solicita a revisión do seu exame e manifesta a 

súa disconformidade co proceder do actuado no primeiro exercizo en relación 

coa falta de folla autocopiativa, no reparto dos exames favorecendo no tempo a 



lectura da primeira páxina e a tardanza na publicación das puntuacións na sede 

elctrónica, así como contra o anonimato na ausencia do nome e apelidos e só co 

DNI e sinatura na identificación do exame. 

 

Procedeuse polo tribunal á revisión do exame, toda vez que ó abeiro da 

estimación das alegacións precedentes houbo que proceder a rea-avaliación dos 

mesmos. Neste caso a interesda estaba ben puntuada con catorce preguntas 

acertadas. Como consecuencia da anulación da pregunta número 28 e acceso á de 

reserva pasa a obter una resposta correcta máis co que queda en quince respostas 

válidas e pasa de “non apta” a “APTA”. 

 

No relativo ó resto das súa manifestacións: o tribunal non está de acordó e rexeita 

todas e cada una delas. Non hai obriga de proporcionar follas autocopiativas,  

ningún aspirante chegou a esgotar a hora de prazo da proba, rematando todos 

quince minutos antes de tempo, e o periodo de alegacións contemplado polo 

tribunal foi una decisión potestativa deste, xa que non se contemplaba nas bases 

ata o final do proceso, polo que a publicación na páxina web do Concello e 

medios de presentación de alegacións foron determinadas polo tribunal. 

 

8.- Laura Barros Reguera.- presenta alegación con rexistro de entrada 20 de 

setembro de 2021 ás 11:08 horas ( 2021-E-RE-2282)  fóra do prazo sinalado polo 

tribunal de dous días hábiles contados a partires do día da publicación na páxina 

web do Concello, isto é os días 16 e 17 de setembro de 2021, polo que o tribunal 

acorda non admitilas a trámite. 

 

 Unha vez resoltas as alegacións o tribunal acorda : 

 

- 1º.- elevar a público o anuncio de resultados definitivos do primeiro 

exercizo, na páxina web do Concello así como na Sede Electrónica do 

Concello de Bueu 

 

DNI 
PUNTUACIÓN 1º 

EXERCICIO 
RESPOSTAS ACERTADAS APTO/NON APTO 

53189821K 28,00 21 APTO  

39463653T NON PRESENTADO 

15493272N 32,00 24 APTO  

53189024Y 26,67 20 APTO  

33560238H 22,67 17 APTO  

52495044M NON PRESENTADA 

76905454D 29,33 22 APTO  

76992041R 29,33 22 APTO  

39467056E 33,33 25 APTO  

77410284N 24,00 18 APTO  

36162795X 37,33 28 APTO  

53176393W 34,67 26 APTO  

34878621H 28,00 21 APTO  



53614650V 18,67 14 NON APTA 

53190153P 22,67 17 APTO  

44526344T NON PRESENTADA 

36126842Y NON PERESENTADA 

35577449Z NON PRESENTADA 

44498964J NON PRESENTADA 

77463393Z 32,00 24 APTO  

35598252W NON PRESENTADA 

77413799P NON PRESENTADA 

47363286F NON PRESENTADA 

36162064S NON PRESENTADA 

45957574D 34,67 26 APTO  

35586232B NON PRESENTADO 

53611812P 36,00 27 APTO  

44472518V 34,67 26 APTO  

39462476L 25,33 19 APTO  

53116922D 29,33 22 APTO  

53113151X NON PRESENTADA 

09773207R 22,67 17 APTO  

39460685E NON PRESENTADA 

52497242H 25,33 19 APTO  

32702304F NON PRESENTADA 

39485593K 32,00 24 APTO  

36135386V 37,33 28 APTO  

53190480J NON PRESENTADA 

77462594C 26,67 20 APTO  

76932364D 22,67 17 APTO  

44657845X NON PRESENTADA 

77013883Q NON PRESENTADA 

76732016Z 33,33 25 APTO  

78739579E 32,00 24 APTO  

39451196D 30,67 23 APTO  

71721632L NON PRESENTADA 

34984338G NON PRESENTADO 

77409277V NON PRESENTADA 

77412690A NON PRESENTADA 

39455674W NON PRESENTADA 

77461200Y NON PRESENTADA 

35586730A 34,67 26 APTO  

35456898Y NON PRESENTADA 

77417061G 29,33 22 APTO  

39465097H 24,00 18 APTO  

35322522L 25,33 19 APTO  

39463387X NON PRESENTADA 



77404457G 25,33 19 APTO  

35573983K NON PRESENTADA  

35568828H NON PRESENTADA 

77421388F 36,00 27 APTO  

77413589M 30,67 23 APTO  

77419032C NON PRESENTADA 

36157332K NON PRESENTADA 

45846463B 33,33 25 APTO  

53819580V NON PRESENTADA 

53193095Y 28,00 21 APTO  

44084946H 24,00 18 APTO  

52493419J 28,00 21 APTO  

35478520P NON PRESENTADA 

76899545B 24,00 18 APTO  

78738640A 25,33 19 APTO  

44083579P 26,67 20 APTO  

44082107P 36,00 27 APTO  

77478040X 22,67 17 APTO  

36166331G NON PRESENTADA 

77415539T 22,67 17 APTO  

77478771M NON PRESENTADA 

76828629G 20,00 15 APTO  

47383280Z 29,33 22 APTO  

39460349P 28,00 21 APTO  

53177607C NON PRESENTADA 

33853575J NON PRESENTADA 

 

 

- 2º.- convocar os aspirantes á celebración da segunda proba, suposto 

práctico a celebrar segundo se indica: 

 

DÍA: xoves, 23 de setembro de 2021 

LUGAR:  Centro Social do Mar de Bueu sito na Avenida de Montero 

Ríos s/n a carón da praza municipal de abastos 

HORA:  9 horas da mañá 
 

 

Gracias 

 


