JOSÉ ÁNGEL FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, SECRETARIO DO TRIBUNAL ENCARGADO DE
AVALIA-LO PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL A
TEMPO COMPLETO DE OITO AUXILIARES DE POLICIA LOCAL PARA O CONCELLO DE
TUI.

CERTIFICA: Que por unanimidade dos membros do tribunal, reunido o día 04 de abril de 2018,
acordouse o que a continuación se transcribe literalmente:
Ás 12:00 horas do día 4 de abril de 2018, reúnese o Tribunal Avaliador das probas selectivas para a
contratación laboral temporal a tempo completo de oito auxiliares de policía local, coa asistencia
dos seguintes membros:
-D. Manuel Arca Caeiro, como Presidente.
-D. Esteban Alvarez Gonzalez, vocal
-D. Cándido Pérez Solleiro, vocal
-D. José Ángel Fernández Rodríguez, como Secretario.
Visto que con data 27 de marzo de 2018, realizáronse as probas relativas ao proceso arriba indicado
e se publicaron as listaxes de puntuacións provisionais das mesmas, concedendo aos aspirantes un
prazo de tres días hábiles para presentar alegacións as valoracións da listaxe provisional.
Visto que durante o prazo de presentación de alegacións presentaronse as seguintes:
*-D. Cristian Alonso Figueroa, Rexistro nº 2018-E-RC-2640, de data 28/03/2018 (alegacións ás
preguntas 3, 6, 9 e 13 do cuestionario, cos motivos que se reflicten no seu escrito).
*-D. Ismael Rodríguez López, Rexitro nº 2018-E-RE-138, de data 02/04/2018 (alegacións á pregunta
nº 9 e lixtaxe de suplentes, cos motivos que se reflicten no seu escrito)
*-D. Mario José Budiño Duarte, Rexistro nº 2018-E-RC-2787, de data 04/04/2018 (alegacións as
preguntas 15 e 49 do cuestionario, cos motivos que se reflicten no seu escrito).
A vista das anteriores alegacións e unha vez examinadas e valorando debidamente as mesmas,
acorda o seguinte:
Primeiro.- Estimar a impugnación da pregunta nº 3, por canto cando indica cal é o sinal S-25, a
resposta é a de cambio de sentido, esta pode xerar dúbidas ao non especificar, que se trata de cambio
de sentido a distinto nivel e polo tanto a resposta resulta incompleta polo que por parte deste tribunal
procéde á anulación da mesma, cambiándose a mesma pola terceira pregunta de reserva.
Segundo.-Estimar a impugnación da pregunta nº 6, debido a que aínda que a resposta C contén parte
do contido, no artigo 17.3 da Lei Reguladora das Bases de Réxime Local atópase incompleta polo
que a resposta axeitada e válida será a resposta “D”.
Terceiro.- Estimar a impugnacón da pregunta nº 9, debido a que ningunha das tres primeiras
respostas se pode considerar válida ao non axustarse o literal do disposto no artigo 52 da Lei 2/1986
de 13 de marzo de Forzas e Corpos de Seguridade, polo que a resposta correcta debe considerarse a
“D”.
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Cuarto.- Estimar a impugación da pregunta nº 13 do cuestionario, considerando como correcta a
resposta “D” e non a “C”, inicialmente dada por este tribunal a vista do literal do artigo 157 da Lei
2/2016 de 10 de febreiro do Solo de Galicia.
Quinto.- Desestimar a impugnación da pregunta nº 15 do cuestionario por canto se axusta á
redacción establecida no artigo 23 do Regulamento Xeral de Circulación por canto fala de gramos
por litro de sangue o que transformado a miligramos de alcohol por litro de aire expirado daría unha
taxa de 0,125 mg/l e polo tanto de menos de 0,25 mg/l, polo que de non ter síntomas non sería
preciso a realización dunha segunda proba.
Sexto.- Respecto da impugnación da pregunta 49 do cuestionario, desestimar a alegación por canto
no momento da realización do exame foron anuladas as preguntas 39 por falta de texto nunha das
respostas posibles e a 49 por duplicidade, entrando as dúas primeiras preguntas de reserva. Todo o
cal lle foi comunicado a tódolos aspirantes durante a realización da proba.

Apelidos e nome
Alcántara Troncoso Diego
Alonso Figueroa Cristian
Andrés Otero Martín
Budiño Duarte Mario Jose
Campos Martínez Pedro
Chamorro Rey Iván
Cortizo Conde Francisco
Fernandez Portela Ismael
Fernández Pumar Rubén
Gestoso Fernández David
Gómez Rivera José Manuel
González Alonso Avelino
Gregores Carrera Domingo
Hernández Marín Federico
Iglesias López Guillermo
Lamela Iglesias Marcos
Martínez Alonso Miguel
Martinez Alonso Paula
Meira Maya Viviana
Rodríguez González Jorge
Rodríguez López Ismael
Sanz García Jorge
Seoane Liberata Rebeca
Vela Riveiro Carlos
Vidal Lago Benjamín

D.N.I
**951P
**599W
**872M
**835A
**219Y
**132N
**357V
**405L
**797V
**545P
**892D
**682M
**355G
**409V
**493J
**512L
**222L
**682S
**288H
**271D
**644M
**020W
**029F
**928X
**417R

Nota 1º
Exame
exercicio Galego
6,53
6,80
Non apto
Non apto
Non apto
7,60 Apto
Non apto
8,13
Non apto
6,27
5,73
Non apto
Non apto
5,20
Non apto
Non apto
8,13
Non apto
Non apto
6,00 Apto
5,47
Non apto
Non apto
7,07
Non apto
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Procédese a continuación á revisión da puntuación outorgada aos aspirantes no primeiro exercicio
(proba de coñecementos), resultando as seguintes puntuacións definitivas:

EXCMO. CONCELLO
DE
TUI

Os membros do Tribunal, á vista da puntuación anterior, e dado que existe empate entre varios
aspirantes e a vista do indicado na base 8 punto 3º e a vista das medicións do salto vertical acordou,
por unanimidade, propoñer para a súa contratación laboral temporal, a tempo completo como
AUXILIARES DE POLICIA LOCAL os seguintes aspirantes:
1º- D. Miguel Martinez Alonso, DNI nº *****222-L.
2º- D. Ismael Fernandez Portela, DNI nº *****405-L.
3º- D. Iván Chamorro Rey, DNI nº *****132-N
4º- D. Carlos Vela Riveiro, DNI nº *****928-X.
5º- D. Cristian Alonso Figueroa, DNI nº *****599-W.
6º- D. Diego Alcantara Troncoso, DNI nº *****951-P.
7º- D. David Gestoso Fernandez, DNI nº ****545-P.
8º- D. Jorge Rodriguez Gonzalez, DNI nº *****271-D.

A listaxe de suplentes é a seguinte:
1º reserva: D. Jose Manuel Gomez Rivera, DNI nº *****892-D.
2º reserva: D. Ismael Rodriguez Lopez, DNI nº *****644-M.
3º reserva: D. Federico Hernández Marín, DNI nº *****409V.

E para que así conste, expido a presente, en Tui,
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O Secretario do Tribunal
Documento asinado dixitalmente á marxe

