ANUNCIO DO TRIBUNAL PARA O PROCESO SELECTIVO CONVOCADO PARA A
PROVISIÓN DE DÚAS PRAZAS DE BOMBEIRO/A-CONDUCTOR/A DA ESCALA DA
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, GRUPO C, SUBGRUPO C2, INCLUÍDAS NA OFERTA DE
EMPREGO PÚBLICO DO ANO 2019, POLO SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE.
Os aspirantes que a continuación se relacionan, formularon alegacións ás dúas preguntas do test
plantexado polo Tribunal, solicitando nalgúns casos o cambio da resposta dada por boa polo
tribunal e, noutros, a anulación das mesmas:

OPOSITOR

ALEGACIÓNS

HECTOR VELASCO FERREIROS

Pregunta 12 e 17

DANIEL ARIAS PENAS

Pregunta 17

JUAN DIEGO GONZALEZ POSADA

Pregunta 12

RUBEN FIGUEIRIDO PEIXOTO

Pregunta 12

IVAN PÉREZ PITA

Pregunta 12

JUAN DIEGO GONZALEZ POSADA

Pregunta 12

Analizadas as alegacións presentadas ao Tribunal na súa reunión de 16 de setembro acordou
rexeitar as mesmas tendo en conta que:
A pregunta número 12 do test do exame, forma parte do MANUAL “PREGUNTAS

OFICIALES FUNDAMENTOS PARA BOMBEROS”, 2ª EDICIÓN, ISBN: 978-84-6068054-3, o cal da como resposta válida a opción C.
A pregunta número 17 do test do exame, forma parte do MANUAL “PREGUNTAS
OFICIALES FUNDAMENTOS PARA BOMBEROS”, 2ª EDICIÓN, ISBN: 978-84-6068054-3, o cal da como resposta válida a opción B
Este Tribunal non ten coñecemento de ningunha publicación por parte do autor dunha

Fe de erratas, onde corrixa as respostas dadas como válidas,
En base ao exposto o Tribunal acorda que non procede a modificación e mantén como válidas as
respostas publicadas na sede electrónica e no taboleiro de anuncios do Concello no seu día, e en
consecuencia acorda rexeitar as alegacións presentadas.
O Tribunal dispón que pola Secretaria se publique éste anuncio 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)
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