PROCESO SELECTIVO PARA A PROVISIÓN POR INTERINIDADE DUNHA
PRAZA DE TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN XERAL DO CONCELLO DE
BARBADÁS

Resolución das alegacións presentadas

Nas dependencias do Concello de Barbadás, sendo as dez horas do día once de
decembro de 2021, reúnense, de entre os membros do Tribunal Cualificador designado
para o efecto, por resolución da alcaldía de oito de novembro de 2021, os seguintes
señores/as para resolver as alegacións presentadas:

Presidente.-

D. Luis Nieves Alonso.

Vogais.Dª. Patricia Hernández Estevez.
Dª. Begoña Cádiz Rilo.

Secretaria.-

Dª. María Eugenia Pérez Antón.

Procédese polo tribunal á examinar as alegacións presentadas, en prazo e forma, por:
 Isidro Hermida Bejarano e Diego Alonso de Abel, que impugnan a pregunta 59
do exame tipo test, alegando que a resposta dada (a resposta d), onde se indica
que son certas as afirmacións b) y c), non é a correcta porque induce a erro, xa
que a resposta b) non diferenza entre a interposición perante acto expreso ou
presunto, cando efectivamente a Lei 39/2015, de 1 de outubro, establece unha
diferenza en prazos entre actos expresos e actos presuntos, polo que ao non
recoller na resposta b), que o prazo é fronte acto expreso pode dar lugar a
confusión.
E, en canto á resposta c), os alegantes baséanse na frase :”El recurso potestativo
se interpone ante el mismo órgano que lo dictó” , e din que parece que o que se

está recorrendo é o propio recurso administrativo e non o acto administrativo,
cando é certo que a Lei 39/2015 de 1 de outubro, sinala que: “Los actos
administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser
recurridos….”, e na resposta c) dada é certo que non contén a palabra acto
administrativo, polo que como alegan os alegantes pode dar lugar a confusión.

En base ao exposto o tribunal ESTIMA as alegacións presentadas, anulando a
pregunta 59, e pasando á pregunta 61 das de reserva.

Unha vez estimadas as alegacións presentadas, e revisada a puntuación en base as
consideracións anteriores, o resultado é o seguinte:

NUMERO

NOMBRE Y APELLIDOS

CODIGO

PUNTUACION
DEFINITIVA

PP9

JULIA LÓPEZ TUSET

14,70

6CR

JOSÉ MANUEL GÓMEZ CABO

11,2

W9E

ELADIO MEDEL IGLESIAS

8,88

8XA

DIEGO ALONSO DE ABEL

19,17

9RE

ANA BELEN FERNÁNDEZ VALADO

12,02

G3X

RAÚL GONZÁLEZ CASTRO

11,52

6TV

DAVID RIOJA MÍGUEZ

11,38

U6F

DANIEL HERMO SANCHEZ

12,02

C5H

ALBERTO FRAGA GONZÁLEZ

13,35

B9Z

ALICIA RAMOS ÁLVAREZ

4,37

WX5

ISIDRO HERMIDA BEJARANO

15,19

3LJ

PABLO BANDE LOSADA

13,02

V5Z

CLARA FERNÁNDEZ NOGUEIRA

16,17

O Tribunal declara, dita puntuación como definitiva.

O TRIBUNAL MANTÉN

A DATA DE REALIZACION DO SEGUNDO

EXERCICIO PARA O DIA 14 DE DECEMBRO AS 16:30 HORAS NO SALON
DE PLENOS DO CONCELLO. DITO EXAME TERÁ UNHA DURACIÓN DE
NOVENTA MINUTOS, E OS OPOSITORES PODERAN UTILIZAR, PARA
RESOLVER O EXAME A SEGUINTE LEXISLACIÓN:

-

Lei 39/2015, de 1 de outubro, de procedemento administrativo común das

Administracións públicas
-

Lei 40/2015, de 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público

-

Lei 7/85, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local.

-

Lei 3/2014, de 24 de abril, do Consello Consultivo de Galicia

E para que conste, e produza os efectos oportunos, asinan a presente os comparecentes,
no lugar e data arriba indicados, do que eu, como secretario, dou fe.

DOCUMENTO ASINADO DIXITALMENTE

