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PROBAS SELECTIVAS PARA PROVISIÓN DUNHA PRAZA DE AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION XERAL, SUBGRUPO C2, INCLUIDA NA 

OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO DO ANO 2016 DO CONCELLO DE A RÚA 

 
ACTA Nº 4/2019.  REVISIÓN DA PLANTILLA DE CORRECCIÓN TRAS AS 

RECLAMACIÓNS DE DNA. PATRICIA ALONSO FERNÁNDEZ E DNA. SANDRA FIDALGO 

MÉNDEZ 

 

No Salón de Plenos do concello de A Rúa, ás 11:00 horas do día 3 de abril de 2019, 

procédese á constitución do tribunal que xulgará os exercicios das probas selectivas para a 

provisión dunha praza de auxiliar administrativo, subgrupo C2, oposición libre, incluídas na 

oferta de emprego público de 2016, aprobada por Decreto da Alcaldía do 30 de xuño de 2016 e 

publicadas no DOG do 17/08/16.   

       Estando presentes os membros do tribunal que se relacionan, e unha vez advertida a 

existencia de quórum, queda constituído na seguinte forma:  

Presidente: don Raúl Gallego Hernández.  

Vogais: don Manuel Pérez Nieto, dona Olivia García Rodríguez, dona María Isabel 

Rodríguez Carrera e dona Aurora Dacal Blanco. 

Secretario: don Francisco Javier Llorente Serrano.  

 

De seguido unha vez finalizada a constitución do tribunal, procédese a revisión da 

plantilla do primeiro exercicio tras presentarse dúas reclamacións.  

A primeira delas, foi presentada por Dna. Sandra Fidalgo Méndez solicitando a 

rectificación da plantilla nas seguintes preguntas: 

1. Na preguntas 13  e 36 a plantilla sinala como correcta a resposta C. Ambas preguntas 

relacionadas coa motivación dos actos administrativos. Tendo en conta o artigo 35 da 

Lei 39/2015 de 1 de outubro son motivados entre outros: 

 os actos que limiten dereitos subxectivos ou intereses lexítimos. 

 os actos que rexeiten probas propostas polos interesados. 

 actos que acorden a terminación do procedementopola imposibilidade 

material de continualo por causas sobrevidas, así como os que acorden o 

desestimento pola Administración nos procedementos iniciados de oficio. 
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 as propostas de resolución nos procedementos de caracter sancionador, así 

como os actos que resolvan procedementos de caracter sancionador ou de 

responsabilidade patrimonial. 

Considerando o establecido en dito artigo a reclamante considera que a resposta correcta 

tanto na pregunta 13 e na 36 sería a D. 

2. Na pregunta 37 a plantilla sinala como resposta correcta a A e sgundo o artigo 26 da 

lei 7/1985 de 2 de abril, establece que os Municipios deberán prestar, en todo caso, os 

servizos seguintes: 

 en todos os municipios: alumeado público, cemiterio, recollida de residuos, 

limpeza viaria, abastecemento domiciliario de auga potable, alcantarillado, 

acceso ós núcleos de poboación e pavimentación das vías públicas. 

 nos municipios con poboación superior a 5.000 habitantes, ademais: parque 

público, biblioteca pública e tratamento de residuos. 

A reclamante considera que sendo a Rúa un concello con menos de 5.000 habitantes, 

non é necesario prestar biblioteca pública, e polo tanto a resposta correcta sería a D. 

3. Na pregunta 40 a plantilla sinala como correcta a resposta a D, e no artigo 20 da lei 

7/1985,  establece que a organización municipal responde as seguintes regras. 

 o alcalde, tenentes de alcalde e Pleno existen en todos os concellos. 

 a xunta de goberno local existe nos concellos con poboación superior a 5.000 

habitantes e nos de menos, cando así o dispoña o seu regulamento orgánico ou 

así o acorde o Pleno do concello. 

 nos concellos de mais de 5.000 habitantes e nos de menos, cando así o dispoña 

o seu regulamento orgánico ou así o acorde o Pleno existirán, si a súa 

lexislación autonómica non prevé neste ámbito outra forma organizativa, 

órganos que teñan por obxecto o estudio, informe ou consulta dos asuntos que 

serán sometidos a decisión do Pleno, así como o seguimento da xestión do 

alcalde............... 

 a Comisión especial de suxerencias e reclamacións existe nos concellos 

sinalados no título X, e en aqueles outros que así o acorde o Pleno, por maioría 

absoluta e así o dispoña o Regulamento Orgánico. 

 A Comisión especial de contas existe en todos os concellos, de acordo coa 

estrutura prevista no artigo 116. 

Considerando o establecido en dito artigo a reclamante considera que a resposta correcta 

na pregunta 40 sería a A. 
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A segunda das reclamacións foi presentada por Dna. Patricia Alonso Fernández 

solicitando a rectificación da plantilla nas seguintes preguntas: 

1) Considera que a pregunta nº 2 está fora do temario por estar recollida no Regulamento 

do Senado. 

2) Na pregunta 9 a plantilla sinala como correcta a C. Segundo a reclamante pode dar 

lugar a confusión por no manteñer ó tenor literal da lei 7/1985, que no seu artigo 46.b) 

di literalmente: “as sesións plenarias convocaranse, alomenos, con dous días de 

antelación, salvo as extraordinarias que o fosen con carácter urxente.....” Polo tanto a 

reclamante considera que a resposta correcta debería ser a B. 

3) Na pregunta 20 a plantilla sinala como correcta a resposta C.  Segundo a reclamante 

esta resposta estaría incompleta segundo o artigo 2 do TRLHL. Polo tanto segundo a 

reclamante ningunha das respostas sería correcta. 

4) Na pregunta 36 a plantilla sinala como correcta a resposta C.  Segundo a reclamante e 

a tenor do artigo 35 da lei 39/2015 a resposta correcta debería ser a D.  

5) Na pregunta 40 a plantilla sinala como correcta a resposta D.  Segundo a reclamante 

esta resposta induce a confusión por non axustarse a literalidade da lei 7/1985, artículo 

201.d):” a Comisión especial de suxerencias e reclamacións existe nos concellos 

sinalados no título X, e en aqueles outros que así o acorde o Pleno, por maioría 

absoluta e así o dispoña o Regulamento Orgánico. 

6) Na pregunta 46 a plantilla sinala como correcta a C. Segundo a reclamante esta 

resposta conten elementos non incluidos na lei 7/1985 segundo o artigo 31.1. 

 

O tribunal procede a continuación a dar resposta ás reclamacións presentadas 

revisando unha por unha as preguntas sobre as que hai dúbidas en canto a resposta sinalada 

como correcta.  

Unha vez revisadas as reclamacións e tendo en conta as bases reguladoras do 

procedemento e a lexislación aplicable o tribunal decidiu estimar totalmente a reclamación 

presentada por Dna. Sandra Fidalgo Méndez ó observar que nas preguntas sobre as que fai a 

reclamación houbo un erro ó sinalar ás preguntas correctas. Así pois, procédese a cambiar as 

respostas das seguintes preguntas: 
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 Pregunta 13.........resposta correcta D 

  Pregunta 36.........resposta correcta D. 

 Pregunta 37.........resposta correcta C. 

 Pregunta 39.........resposta correcta D. 

 Pregunta 40.........resposta correcta A. 

 

Por outra banda, o tribunal desestima parcialmente a reclamación de Dna. Patricia 

Alonso Fernández ó estimar só a reclamación sobre a pregunta 36 no mesmo senso que a 

anterior reclamante. En relación coas demais preguntas o tribunal desestima a reclamación 

sobre a pregunta nº 2 ó considerar que sí está contemplada no temario no seu tema 3 sobre o 

poder lexislativo; desestima a reclamación sobre a pregunta nº 9 porqué tal como establece a 

lei 7/1985 e tendo en conta  as opcións presentadas como resposta, a única verdadeira é a C; 

desestima a reclamación sobre a pregunta nº 20 porque tal como aparece recollido no artigo 2 

do Texto Refundido da Lei de facendas Locais “os tributos propios clasificados en taxas, 

contribucións especiais e impostos.....”a única opción que é correcta é a C, xa que as opcións 

a) e b) son incompletas e a d) é incorrecta; desestima reclamación sobre a pregunta 40 porqué 

tras a revisión da outra reclamación o tribunal procedeu a correxir a resposta correcta sendo a 

válida a A, a tenor da literalidade das preguntas presentadas como opcións; e por último 

desestima a reclamación sobre a pregunta 46 considerando correcta a resposta C atendendo a 

definición que se fai da provincia no artigo 141 da Constitución. 

 

De seguido os membros do tribunal proceden de novo á corrección do primeiro exercicio 

tendo en conta a modificación da plantilla,  establecendo as seguintes puntuacións: 

 

1. Dna. Amparo Rodríguez Ferrer.....................NON APTO. 

2. Dna. Ana Rosa Burés Miguens.................... NON APTO. 

3. Dna. Cristina Prada Rey............................... NON APTO. 

4. D. David Sánchez Alvarez........................... NON APTO. 

5. D. Diego A. Dopico Furelos........................ 8,00 PUNTOS. 

6. Dna. Estela Domínguez Cereijo................... NON APTO. 

7. Dna. Gwendolin Martínez Arroyo............... NON APTO. 

8. Dna. Marta González Alonso...................... 7,20 PUNTOS 

9. Dna. Nuria Arias Núñez.............................. NON APTO. 

10. Dna. Nuria López Fontal............................ NON APTO. 
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11. D. Oscar Duro Pazos.................................. 5,60 PUNTOS. 

12. D. Pablo Dios Souto.................................. NON APTO. 

13. Dna. Patricia Alonso Fernández................. NON APTO. 

14. Dna Patricia Esteban Domínguez............... 5,00 PUNTOS. 

15. Dna. Purificación Domínguez Núñez......... NON APTO. 

16. Dna Sandra Fidalgo Méndez...................... 8,00 PUNTOS. 

17. Dna. Susana Abelleira Lence...................... NON APTO. 

18. Dna. Tania Arias González.......................... 5,00 PUNTOS. 

19. Dna Yasmina Alonso Fernández................. 5,80 PUNTOS. 

 

Unha vez finalizado a corrección do exercicio o tribunal acorda, por unanimidade, 

que a realización do segundo exercicio teña lugar o día  24 de abril, mércores, ás  11:00  

horas, no Centro Cultural Avenida, Rúa do Progreso, 90. A Rúa. 

 

E ás 13:30 horas, dáse por finalizado o acto. Dou fe  
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