ANUNCIO DO TRIBUNAL DO PROCESO SELECTIVO CONVOCADO PARA A
CONFIGURACIÓN DUNHA LISTA DE RESERVA PARA APARA A PROVISIÓN
INTERINA DE PRAZAS DE TÉCNICO SUPERIOR EN XESTIÓN DE RESIDUOS
MUNICIPAIS DA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, CLASE TÉCNICOS
SUPERIORES, ENCADRADAS NO GRUPO A SUBGRUPO A-1.

RESULTADO DO PRIMEIRO EXERCICIO.- Reunido o Tribunal Cualificador, o día
10/08/2018, para proceder a cualificación do primeiro exercicio tipo test aplicando os
criterios establecidos na base 5.1.A) do proceso selectivo, as persoas aspirantes
aprobadas obtiveron as seguintes cualificacións:

NOME E APELIDOS

NOTAS

RAUL BUA IGLESIAS

6,70

MARIÑA LOBELLE VARELA

6,10

CRISTINA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

6,05

YOLANDA PASTORIZA OTERO

6,00

EMILIO RODRIGUEZ COCHÓN

5,60

ROI CUBA DORADO

5,35

ALEJANDRO LEIRO SIXTO

5,25

SILVIA TORRES LANDÍN

5,20

INÉS LUSQUIÑOS TORRES

5,10

O Tribunal determinou que a puntuación (nota de corte) esixida para superar o
exercicio se corresponde con 50 respostas acertadas, unha vez descontadas, de ser
o caso, a penalización por respostas incorrectas.
Os aspirantes admitidos ao proceso selectivo e non incluídos na anterior relación ou
non se presentaron ou non superaron o exercicio, de conformidade co disposto na
base 5.1.A) das bases do proceso e as instrucións dadas polo Tribunal con carácter
previo á realización da proba.
PUBLICACIÓN DO RESULTADO.- O Tribunal dispón que pola secretaria se
publique no taboleiro de anuncios do Concello de Pontevedra, sito na rúa Michelena
núm.30 (baixo) e, de forma complementaria, se publique na Sede electrónica do
Concello de Pontevedra (sede.pontevedra.gal) a relación coas cualificacións obtidas
polos aspirantes aprobados, convocando as/os candidatas/os que o superaron para
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a realización do segundo exercicio escrito, obrigatorio e non eliminatorio, consistente
no coñecemento do idioma galego, o día 20 de agosto de 2018, ás 9:00 horas no
edificio municipal Casa da Luz sito na Praza da Verdura.
ACLARACIÓN DA BASE 5.1.B) relativa ao segundo exercicio sobre coñecemento do
idioma galego.- O Tribunal advirte dunha contradicción entre a base 5.1.B) e a base
5.1C) das bases reguladoras do procedemento selectivo.
Así a base 5.1.B) relativa ao segundo exercicio sobre o coñecemento do idioma
galego etablece o seguinte:
"B) Segundo exercicio sobre o coñecemento do idioma galego. Este exercicio será
obligatorio e non eliminatorio para aqueles aspirantes que non acrediten, xunto coa
solicitude de participación, o nivel CELGA 4. Os participantes que sí o acrediten non
estarán obrigados a efectuar a proba de galego pasando directamente a fase de
concurso sen obter a puntuación por este exercicio, se ben voluntariamente poderán
presentarse a dita proba se pretenden obter puntuación por este exercicio".
Pola contra, na base 5.1.C) se dispón que "o terceiro exercicio, de carácter práctico,
é obrigatorio e eliminatorio", polo que resulta de obrigada realización para a
superación do proceso selectivo.
Ante a devandita contradicción no texto literal das bases e atendendo a unha
interpretación lóxica e sistemática das bases reguladoras do proceso selectivo, este
tribunal en virtude das facultades outorgadas na base 17 acorda realizar a seguinte
aclaración respecto do disposto na base 5.1.B) relativa ao segundo exercicio sobre o
coñecemento do idioma galego:
"O Segundo exercicio (sobre o coñecemento do idioma galego) será obligatorio e
non eliminatorio para aqueles aspirantes que non acrediten, xunto coa solicitude de
participación, o nivel CELGA 4. Os participantes que sí o acrediten non estarán
obrigados a efectuar a proba de galego pasando directamente ao terceiro exercicio
(dado o seu carácter obrigatorio e eliminatorio de acordo coa base 5.1.C), sen obter
a puntuación por este exercicio, se ben voluntariamente poderán presentarse a dita
proba se pretenden obter puntuación por este exercicio".
O Tribunal acorda publicar esta aclaración xunto co resultado do primeiro exercicio,
para xeral coñecemento e efectos.
Documento asinado electrónicamente polo Sra. Secretaria do Tribunal, en
Pontevedra na data indicada na sinatura electrónica que consta na marxe inferior
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