
 

Expediente núm.: 43/2019
Procedemento: Selección  de traballador  laboral  temporal en réxime de interinidade 
para cubrir  baixa por risco durante o embarazo e posterior baixa de maternidade e 
lactación, a xornada completa, dunha praza de auxiliar administrativo.

 
RESOLUCIÓN DE ALEGACIÓNS E REPETICIÓN DO 2º EXERCICIO (PROBA PRÁCTICA)

1-  Presentada  reclamación  por  parte  de  1  aspirante  en  data  05.04.2019  (Rex.  Nº 
2019-E-RC-1525), en relación á resposta dada como válida á pregunta número 8 que 
constaba  na  plantilla  de respostas  ao  exame tipo test  celebrado o  día  01.04.2019, 
publicada na sede electrónica do Concello.

Considerando que a resposta correcta á sinalada pregunta é a c)  e  non a b)  como 
inicialmente se estableceu.

2.- Visto que de conformidade co establecido nas bases que rexen a convocatoria do 
proceso  de  selección  de  traballador  laboral  temporal  en  réxime  de  interinidade, 
concretamente na Base Primeira apartado 2, os actos do proceso selectivo que deban 
ser obxecto de publicidade serán publicados no taboleiro de anuncios e na páxina web 
do Concello de Salceda de Caselas.

Visto que o acordo do tribunal de data 01.04.2019 de aprobación dos aspirantes que 
superaron o primeiro exercicio (proba tipo test) e convocatoria de realización da proba 
de carácter práctico para o día 5 de abril de 2019 foi únicamente publicado na sede 
electrónica do Concello.

Presentada reclamación ao respecto por por parte de 1 aspirante en data 08.04.2019 
(Rex. Núm. 2019-E-RE-413).

Considerando que a publicación da convocatoria da proba práctica para o día 5 de abril 
de 2019 únicamente na sede electrónica do Concello resulta contrario ao previsto nas 
bases que rexen o presente proceso de selección e polo tanto  carece de validez de 
conformidade co disposto no artigo 45.1.b)  da Ley 39/2015 de e 1 de outubro,  do 
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

O Tribunal, reunido en data 10.04.2019

ACORDOU: 

PRIMEIRO: Aprobar e publicar na páxina web do Concello, no taboleiro de anuncios e 
na sede electrónica as cualificacións obtidas polos aspirantes que superaron o primeiro 
exercicio da fase de oposición (proba tipo test):

 

https://gestiona-05.espublico.com/dossier.16?x=wdTToJTsFSt13aqpBErLn6Wmuut11ZD3d7MLSuJas*pQL7*yNVJKJ7rU0NGMoRvdNLvPUOecEf8Cb5PNeHnKzMhwtXT0NBF*xsku4tN6UD8H-MQ16T-wdFpN*4qDQbuh


 

APELIDOS NOME DNI NOTA  ACIERTOS ERRORES BLANCO

CARBALLO TRONCOSO, 
ALMUDENA

77004448B 23 24 4 2

DACOSTA ARGIBAY, MARÍA JOSE 36158039S 17,75 20 9 1

EIRIZ BLANCO, LORENA 36177257M 20,75 21 1 8

EIRIZ BLANCO, OLAIA 36177256G 25 26 4 0

FERNÁNDEZ BARREIRO, Mª 
ASUNCIÓN 

36126304C 16,25 19 11 0

MONTERO SOUSA, MANUEL 
ÁNGEL

35571825W 22,5 24 6 0

PÉREZ CARBALLIDO, VANESA 76999658M 19,5 20 2 8

REY MARTÍNEZ, IRIS 76925771V 16,75 19 9 2

RODRÍGUEZ CARBALLIDO, Mª 
ISABEL

36098257X 17,5 19 6 5

SEGUNDO:  Facer  públicas  as  respostas  da  proba  teórica  unha  vez  efectuada  a 
corrección  da  resposta  dada  como válida  respecto  da  pregunta  8,  mediante  a  súa 
inserción  na  páxina  web  e  na  sede  electrónica  do  Concello 
(https://salcedadecaselas.sedelectronica.gal/board/),  sinalando  os  días  11  e  12   de 
abril  entre  as  10:00  e  as  14:00  horas  para  a  revisión  dos  exames  por  parte  dos 
aspirantes que quixeran consultar a súa proba tipo test.

TERCEIRO:  Convocar novamente aos aspirantes que superaron o primeiro exercicio á 
repetición da proba de carácter práctico prevista nas bases, que terá lugar o vindeiro 
luns día 15 de abril de 2019 ás 9:00 horas no Salón de Plenos do Concello de Salceda 
de Caselas.

A proba realizada o día 5 de abril de 2019, en tanto foi convocada incumplindo as bases 
que rexen a convocatoria, foi declarada inválida.

DOCUMENTO ASINADO ELECTRONICAMENTE
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