
 
ACTA 

 

 

 

 

 En Arzúa, a 7 de maio de 2015. 

 

 Sendo as 11.00 horas, reúnense no Salón de Sesións da Casa do Concello os 

membros integrantes do Tribunal Cualificador que cualificará o terceiro exercicio 

sobre coñecemento do termo municipal e da toponimia local, previsto na Base Sexta das 

que rixen o proceso de selección -polo sistema de oposición- convocado para poder 

seleccionar á persoa que será contratada como Auxiliar da policía local, durante un 

período de catro meses, de conformidade coas bases aprobadas por decreto do alcalde, 

de data 20 de febreiro de 2015. 

  

Estando presentes os seguintes catro integrantes de dita Tribunal Cualificador: 

*Presidente: Don Alvaro José Noya Grela (policía local do Concello de Ordes). 

*Secretario: Don Juan Colmenares López-Soldado (secretario do Concello de 

Arzúa). 

*Vogais: 

-Don Alejandro García Rosendo (policía Local do Concello de A Estrada). 

-Don Jorge Trillo Trillo (policía local do Concello de Ordes). 

 

E visto que existe o quórum suficiente para a válida constitución do Tribunal 

Cualicador, --de conformidade co disposto no artigo 26 nº 1 da Lei 30/1992 de 26 de 

novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e de Procedemento 

Administrativo Común--, o Sr. presidente procedeu a declarar constituido dito Tribunal, 

co obxecto de valorar o terceiro exercicio dos catro de que consta a oposición 

convocada, cuxo exercicio consistirá en contestar por escrito a dez preguntas sobre 

coñecementos do termo municipal de Arzúa; así como a outras tres preguntas de 

reserva, para o suposto de que fora necesario substituír algunha das anteriores, por non 

ser axeitada ao obxecto desta proba. 

 

Para o cal, polo presidente e por os dous vogais, elaboráronse no día de onte as 

referidas preguntas, de maneira que cada pregunta formulada tivera catro respostas 

alternativas, sendo só unha de tales respostas  a considerada como correcta. 

 

E así, unha vez efectuada a fotocopia dos dous folios que conteñen as dez 

preguntas elaboradas, mais as tres preguntas de reserva, procedeuse a facer entrega das 

mesmas aos tres aspirantes que compareceron a realizar este exercicio, dos catro que 

superaron o segundo exercicio (celebrado o día 5 de maio de 2015); facéndolles saber o 

presidente do Tribunal Cualificador: 

- Que deberían marcar, sobre as fotocopias facilitadas, cal era en cada caso a 

resposta correcta. 

- Que será necesario obter unha puntuación de 1,5 puntos sobre 3, para superar o 

exercicio. 



-Que a puntuación obtida por cada aspirante será publicada no Taboleiro de 

Edictos da Casa do Concello e na páxina web do Concello. 

 - Que o tempo máximo para responder ás dez preguntas mais as tres de reserva, 

será de 30 minutos, desde as 11.05 horas ata as 11.35 horas. 

 

 Dándose a circunstancia de que os tres aspirantes entregaron os seus exercicios 

antes de que transcorrira o período de tempo fixado para contestar o cuestionario; polo 

que a partir das 11.15 horas, ata as 11.25 horas, o Tribunal  Cualificador estivo 

correxindo os cuestionarios realizados, constando en cada exercicio o nome e apelidos 

de cada aspirante. 

 

 Sendo as dez preguntas formuladas, as que deseguido se transcriben, con 

indicación en negrita, de cal é a resposta correcta: 

 

 “1. En que parroquia se encontra o Pazo de Sedor? 

 a. Dombodan 

 b. Viñós 

 c. Castañeda 

 d. Pantiñobre 

  

2. En que rúa localizamos o Centro de Saúde de Arzúa? 

 a. Rúa Cruz Vermella 

 b. Rúa Padre Pardo  

 c. Rúa Baltasar Pardal 

 d. Rúa Convento 

  

3. En que parroquia se encontra o Santuario de O Viso? 

a. Dombodán 

 b. Viñós 

 c. Castañeda 

 d. Viso 

  

4. En que rúa localizamos o cuartel da Garda Civil en Arzúa? 

 a. Rúa Cruz Vermella 

 b. Rúa Padre Pardo. 

 c. Rúa Baltasar Pardal 

 d. Rúa Convento 

  

5. Que rúa esta nun lateral do xulgado? 

 a. Rúa Cruz Vermella 

 b. Rúa Nova 

 c. Rúa Santiago 

 d. Rúa Convento 

 

 6. En que parroquia se celebra a Festa da Mota? 

 a. Tronceda 

 b. Mella 

 c. Burres 

 d. Campo 

 



  

7. Cando se celebra a tradicional Festa do Queixo? 

a. 2º domingo de marzo 

b. 1º domingo de marzo 

c. 1º domingo de febreiro 

d. 2º domingo de febreiro 

 

8. Con cantos concelleiros conta o Concello de Arzúa? 

a. 17 

b. 21 

c. 11 

d. 13 

 

9. Que parroquia non pertence ao Concello de Arzúa? 

a. Lema 

b. Rendal 

c. Dodro 

d. Leira. 

 

10. Que día do mes se celebra a feira (mercadillo) en Arzúa? 

a. Dias 8 

b. Días 22 

c. Todos os mércores. 

d) Respostas a e b son correctas. 

 

Preguntas Reserva 

 

1. En que rúa localizamos o Centro da Terceira Idade? 

a) Rúa Cruz Vermella 

b) Rúa Padre Pardo. 

c) Rúa Baltasar Pardal 

d) Rúa Convento 

 

2. En que rúa localizamos a Casa da Cultura? 

a. Rúa Santiago 

b. Rúa Luis Seoane. 

c. Rúa Milagrosa. 

d. Rúa Cano 

 

3. Cuantos habitantes ten o Concello de Arzúa? 

a. Sobre 6.300 

b. Sobre 7.300 

c. Sobre 5.300 

d. Sobre 7.100 

 

 Como resultado da corrección do cuestionario, o Tribunal Cualificador –por 

unanimidade dos catro membros asistentes- outorgou as seguintes puntuacións. 

 

 

 



Respostas  Nome e apelidos 

Ben  Mal 

Puntuacións 

Carlos Fernández  López 10 0 3 

Juan Jesús Grovas Mayo 10 0 3 

Joaquín Penas García 8 2 2,4 

 

 Tras o exposto, adoptouse -por unanimidade dos catro membros do Tribunal 

Cualificador- os seguintes acordos: 

 Primeiro.- Ratificar as puntuacións que quedaron indicadas, para os citados  tres 

aspirantes e declarar que superaron este exercicio, ao obter unha puntuación superior á 

mínima esixible de 1,5 puntos. 

 

 Segundo.-  Concretar que a cuarta e última proba sobre coñecementos do idioma 

galego, de que consta este proceso de selección, terá lugar ás 12.00 horas do día de 

hoxe, no mesmo Salón de Sesións da Casa do Concello; por canto  o único (dos tres 

aspirantes indicados) que non acreditara estar en posesión do Celga 3 ou equivalente 

dedibamente homologado polo órgano competente en materia de política lingüística da 

Xunta de Galicia, don Joaquín Penas García, mostrara o seu desexo de realizar dita 

proba no día e hoxe, sen necesidade de esperar a que transcorrise o prazo previsto 

legalmente entre a realización dunha e outra proba. 

 

 Terceiro.- Dispoñer a publicación dunha copia desta acta: no Taboleiro de 

Edictos da Casa do Concello, así como na páxina web do Concello,  para coñecemento 

dos interesados, e aos efectos de reclamacións o de calquera outro posible acto 

impugnatorio. 

 

Co cal douse por rematado o acto, ás 11.30 horas do indicado día; estendéndose 

a presente acta, para ser subscrita polos membros do Tribunal Cualificador e para 

constancia no expediente. De todo o cal dou fe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


