
PROCESO  SELECTIVO  PARA  A  CREACIÓN  DUNHA  BOLSA  DE  AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

ANUNCIO

ASPIRANTE RECLAMACIONS EXAME PRÁCTICO

***10.998A
Admisión na fase de concurso de mérito 
un curso Ofimática Perfeccionamento

***06.993B
Revisión da correción do exame debido 
a unha confusión ao cubrir a plantilla de 
respostas

***03.674R
Corrixir a resposta da Pregunta nº2 do 
caso práctico nº2

***47.371Q
Anulación da pregunta 9 do caso 
práctico nº1

O tribunal constata e resolve as reclamacións presentadas como segue:

-A  admisión  de  mérito  na  fase  de  concurso  “curso  de  ofimática” que  foi  achegado  con
posterioridade á presentación da instancia e incluso da celebración das probas de selección, o
tribunal considera que segundo as Bases reguladoras da creación da bolsa de emprego  polas
que se rexe esta convocatoria,  no seu punto  oitavo en relación ao quinto,  “os méritos serán
valorados só os que se aleguen e xustifiquen documentalmente coa presentación da instancia”. 
Polo tanto, o tribunal desestima a alegación presentada polo aspirante con DNI ***10.998A.

-A revisión da corrección do exame debido a unha confusión ao cubrir a plantilla de respostas,  o
tribunal  estim  a   a reclamación presentada pola aspirante con DNI***06.993B dado que á hora de
corrixilo dedúcese, sen lugar a dúbidas, o erro que a reclamante manifesta. 

-A corrección como resposta correcta da pregunta nº2 do caso práctico nº2, a opción a), o Tribunal
considera que non se pode aceptar a reclamación porque segundo dispón o artigo 5.1 da Lei
39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas,
“Los  interesados  con  capacidad  de  obrar  podrán  actuar  por  medio  de  representantes
entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en contra
del interesado”, polo que, sen lugar a dúbidas a resposta correcta é a opción b).
Polo que, o tribunal desestíma a alegación presentada polo aspirante con DNI ***03.674R.

-A anulación da pregunta número 9 do caso práctico 1 baseándose en que a resposta b) non é a
correcta e que podería selo a resposta a),  o  Tribunal  considera que non pode ser acollida a
petición de nulidade que se expón. O contido da pregunta vai dirixido a examinar a inclusión de
calquera asunto na orde do día dun Pleno, e non ó debate do propio asunto, polo que, a resposta
b) é a correcta. 
Polo que, o Tribunal desestima a alegación presentada polo aspirante con DNI***47.371Q.



RECLAMACIÓNS Á FASE DE CONCURSO DE MÉRITOS
ASPIRANTE RECLAMACIONS CONCURSO 

MÉRITOS

***10.998A
Rectificación na puntuación por non 
terse en conta determinados cursos na 
baremación

***88047k
Que se teña en conta un diploma dun 
curso do que aportou certificado 
provisional no momento da presentación 
da instancia por non telo rematado.

***26477Y
Revisión da experiencia profesional 
acreditada con vida laboral e acta de 
toma de posesión.

***47.371Q
Que se teña en conta a experiencia 
laboral na Xunta e no Concello de Brión 
sen aportar informe de vida laboral.

O tribunal constata e resolve as reclamacións presentadas como segue:

-A rectificación na puntuación por non terse en conta determinados cursos na baremación( curso
universitario de especialización en Constitución Española, curso técnico en prevención de riscos
laborais. Nivel básico de prevención na construcción), o tribunal considera que segundo as Bases
reguladoras da creación da bolsa de emprego  polas que se rexe esta convocatoria, no apartado B
da oitava, estas materias non se consideran directamente relacionadas coas funcións propias do
posto de auxiliar administrativo.
Polo tanto, o tribunal desestima a alegación presentada polo aspirante con DNI ***10.998A.

-Que  se  teña  en  conta  un  diploma  do  que  aportou  certificado  provisional  no  momento  da
presentación da instancia por non telo rematado. O tribunal considera que segundo as Bases
reguladoras da creación da bolsa de emprego  polas que se rexe esta convocatoria, no seu punto
oitavo en relación ao quinto, “ Os méritos a que se fai referencia neste baremo deberanse posuír
na data en que remate o prazo de presentación de instancias, computándose, en calquera caso,
ata dita data, sendo valorados así mesmo só os que se aleguen e xustifiquen documentalmente
coa presentación da instancia”. 
Polo que, o tribunal desestima a alegación presentada polo aspirante con DNI ***88047K .

-En canto a  revisión da experiencia profesional acreditada con vida laboral e acta de toma de
posesión,  o  tribunal  considera  que  segundo  as  Bases  reguladoras  da  creación  da  bolsa  de
emprego  polas que se rexe esta convocatoria, no apartado A do seu punto oitavo  “A xustificación
da experiencia laboral  farase coa presentación de certificado oficial  da administración na que
prestara os servizos e informe de vida laboral”.
Polo que, o tribunal desestima a alegación presentada polo aspirante con DNI ***26477Y.

-O aspirante solicita que se teña en conta a experiencia laboral na Xunta e no Concello de Brión
sen aportar informe de vida laboral. O tribunal considera que segundo as Bases reguladoras da
creación da bolsa de emprego  polas que se rexe esta convocatoria, no apartado A do seu punto
oitavo  “A xustificación da experiencia laboral farase coa presentación de certificado oficial  da
administración na que prestara os servizos e informe de vida laboral”.
Polo que, o tribunal desestima a alegación presentada polo aspirante ***47.371Q.



PUNTUACIÓNS DEFINITIVA
Como resultado de todo o anterior, as puntuacións definitivas quedan do seguinte xeito: 

DNI Exame 
teórico

Exame 
práctico

Experiencia Formación Total

***23.314 W 7,75 10 0,75 2 20,5

***06.993 B 7,05 9,5 3,35 0,4 20,3

***27.761 W 5,75 9,5 2,85 2 20,1

***10.998 A 7,65 10 1,05 1,1 19,8

***03.674 R 5,65 9 2,1 2 18,75

***75.343N 7,15 8,5 1,35 1,20 18,2

***17.156 R 6,3 9 0 2 17,3

***84.552 K 8,3 8,5 0 0 16,8

***51.120 P 6,25 8,5 0 2 16,75

***47.371 Q 7,05 9 0 0,30 16,35

***30.876 N 5,4 8,5 0 2 15,9

***20.802 D 6,6 9 0 0 15,6

***26.477 Y 7,7 7,5 0 0 15,2

***34.616 T 7,2 7,5 0 0 14,7

***26.215 C 5,8 6,5 0 2 14,3

***56.676 D 5,8 7,5 0 0 13,3

***67.392 D 6,25 7 0 0 13,25

***76.731 C 6,6 6,5 0 0 13,1

***88.047 K 5,9 7 0 0 12,9

***64.953 H 5,55 6,5 0 0 12,05

***18.199 Q 5,25 5,5 0 0,20 10,95

***11.463 N 5,35 5,5 0 0 10,85
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