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En Arzúa, a 21 de febreiro de 2017.

Sendo  as 10.10 horas, reúnense na Aula axeitada para iso no andar primeiro do edificio
municipal multiusos, nomeado “Terra do Queixo”, sito na rúa Padre Pardo, os membros integrantes
do Tribunal Cualificador que cualificará o exercicio teórico do proceso de selección polo sistema
de oposición, convocado para poder seleccionar ás persoas coas que se constituirá unha Bolsa de
Emprego,  para  ser  contratadas  cando resulte  necesario  cubrir  algún dos   postos  de  traballo  de
operario de servizos varios  que existen no cadro de persoal laboral ao servizo deste concello,
cando concurran algunha das  seguintes circunstancias: concesión de licenzas, distrute dos períodos
de vacacións, concesión de permisos e situacións de excedencia; efectuandose esas contratacións en
calquera das  modalidades previstas ao abeiro da normativa contida no artigo 15 n.º  1  do Real
Decreto Lexislativo 2/2015 de 23 de outubro, polo que  se aprobou o texto refundido da Lei do
Estatuto dos Traballadores,  así  como no Real Decreto 2720/1998 de 18 de decembro. O cal se
acordou realizar a través das Bases aprobadas pola Xunta de Goberno Local, na sesión celebrada o
día 14 de outubro de 2016.

Estando presentes os seguintes catro integrantes do Tribunal Cualificador:
• Presidente: D. Luis Fole Barrio (arquitecto técnico do Concello de Arzúa).
• Vogais: 
- Dª Ana Vallo Camba (técnica local de emprego do Concello de Boimorto).
-D. Jesús Rúa Taboada (condutor e operario de servizos varios do Concello de Arzúa).
-D. Ramón Verea Castelo (encargado dos servizos de mantemento do Concello de Arzúa).
• Secretario: D. Juan Colmenares López-Soldado (secretario do Concello de Arzúa), que

actúa con voz pero sen voto.

E visto que existe o quórum suficiente para a válida constitución do Tribunal Cualificador,
--de conformidade co disposto no artigo 17 nº  2,  da Lei 40/2015 de 1 de outubro,  de Réxime
Xurídico do Sector Público- o presidente procedeu a declarar constituido dito Tribunal, co obxecto
de levar a cabo a realización do primeiro exercicio da oposición, o cal consistirá en “responder a
un cuestionario de vinte preguntas, tipo test,  sobre os contidos do temario que se recolle no
Anexo II das Bases que rixen a oposición”.

Para o cal, polo presidente e os tres vogais, elaboraronse as vinte preguntas en que consistirá
dito exercicio, de maneira que cada cuestión formulada tivera tres respostas alternativas, sendo só
unha de tales respostas a considerada como correcta.

E así, unha vez efectuadas as fotocopias suficientes dos tres folios que conteñen as vinte
preguntas elaboradas, así como doutro folio que contén cinco preguntas de reserva, procedeuse a
facer entrega de ditas fotocopias a cada un dos aspirantes que compareceron a realizar este exercicio
(dos cincuenta e oito que figuraban na lista definitiva de admitidos); facéndolles saber o secretario
do Tribunal Cualificador:

- Que deberán facer constar  o seu nome e apelidos en cada un dos folios entregados, así
como o número do Documento Nacional de Identidade.

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



resposta correcta.
- Que se valoraría con 1 punto cada resposta correcta, restando 0,25 puntos as respostas

incorrectas, mentres que as respostas en branco non puntuarían nin restarían.
- Que será necesario obter unha puntuación de 10 puntos sobre 20 posibles, para superar o

exercicio.
- Que as puntuacións obtidas por cada aspirante serán publicadas no Taboleiro de Edictos da

Casa do Concello,  unha vez que se realice a corrección dos exercicios;  concretando ao mesmo
tempo cal será o día,  lugar e hora en que se realizará o exercicio práctico da oposición; tendo
previsto realizar esa corrección no día de hoxe.

- Que o tempo máximo para responder ás vinte preguntas elaboradas, sería de 30 minutos,
desde as 10,15 horas ata as 10,45 horas.

Sendo dito cuestionario o que deseguido se transcribe; figurando a continuación as respostas
correctas, para coñecemento dos aspirantes que realizaron dito exercicio:

1.- Os empregados públicos clasifícanse:

A) Funcionarios de carreira e interinos, persoal laboral fixo ou temporal e directivo.
B) Funcionarios  de  carreira  e  interinos,  persoal  laboral  fixo  ou  indefinido  ou  temporal  e  persoal

eventual.
C) Funcionarios de carreira, interinos, persoal laboral fixo e eventual.

2.- Son órganos necesarios do Concello en todos os municipios:

A) O Alcalde, o Pleno e os Tenentes de Alcalde.
B) O Alcalde e o Pleno.
C) O Alcalde, o Pleno, os Tenentes de Alcalde e a Xunta de Goberno.

3.- Os nomeamentos e os cesamentos dos Tenentes de Alcalde, faranse polo
Alcalde mediante:

A) Orde
B) Resolución
C) Acordo

4.- Que é un formigón?

A) Unha mestura de areas, gravas e cemento, todo amasado con auga. 
B) Unha mestura de grava e cemento, todo amasado con auga.
C) Unha mestura de area e cemento, todo amasado con auga.

5.- Cal dos seguintes obxectos se empregan en albanelería como elemento de suxeición?

A)   Cisalla
B)   Sarxento
C)   Puntal

6.- Diremos que o gramil é un instrumento que serve para?

A)    Trazar liñas paralelas aos bordos dunha peza escuadrada.
B)    Localizar avarías nunha instalación eléctrica.
C)    Golpear, cravar e descravar

7.- As canalizacións dun sistema de calefacción con radiadores conforman:



A) A instalación de distribución
B) A instalación térmica
C) A instalación emisora de calor

8.- Un interruptor magnetotérmico (PIA) é un aparato que:

A) Instálase no cadro xeral de mando e protección antes do diferencial 
B) Instálase no cadro xeral de mando e protección detrás do diferencial
C) Instálase fora do cadro xeral de mando e protección

9.- En función da gravidade das emerxencias, no caso de existir un accidente e que o accidente
poida ser controlado e dominado de forma sinxela e rápida polo persoal e medios de protección do
local, dependencia ou sector, a emerxencia clasificarase como:

A) Conato de emerxencia
B) Emerxencia parcial
C) Emerxencia xeral

10.-  O interruptor destinado á protección contra contactos indirectos dos circuítos eléctricos de
baixa tensión é:

A) Un interruptor xeral automático de corte omnipolar (IGA)
B) Un interruptor diferencial
C) Un dispositivo de corte omnipolar, destinado á protección contra sobrecargas e curtocircuítos de

cada un dos circuitos interiores da vivenda ou local (PIAS)

11.- Como se denomina ao proceso de cortar e rabuñar o céspede cunha serie de coitelas para
rexeneralo e romper o feltro que se forma na superficie do chan?

A) Segar
B) Escarificar
C) Cavar 

12.- Que se entende por varrido mixto?

A) Consiste no varrido das vías públicas dun determinado sector, realizado por un ou máis operarios,
os cales mediante unha vasoira, arrastran os residuos existentes na beirarrúa e entre os vehículos
cara á calzada, para que, posteriormente, sexan recollidos por unha máquina varredora.

B) Consiste no varrido das vías públicas dun determinado sector, realizado por un ou máis operarios,
os cales mediante unha vasoira, arrastran os residuos existentes na beirarrúa e entre os vehículos
para, posteriormente, recollelos e introducilos nunha bolsa de plástico colocada no carro de varrido.

C) Consiste na limpeza da franxa da calzada lindante co bordo das rúas e prazas, realizado por unha
máquina varredora.

13.- Un morteiro bastardo é:

A) Un morteiro de cal
B) Un morteiro de xeso
C) Un morteiro de cemento e cal 

14.- As dimensións dos ladrillos exprésanse en función de:

A) As súas arestas
B) O seu grosor



C) As súas caras 

15.- Que taboleiro se fabrica a partir de labras de madeira encoladas con resinas sintéticas?

A) O taboleiro de fibra
B) O taboleiro aglomerado
C) O taboleiro de conglomerado

16.- Como se leva a cabo a disolución de pinturas ao silicato?

A) Con auga
B) Con disolvente universal
C) Con augarrás

17.- Como medida preventiva durante o manexo dunha rozadora de man (desbrozadora), a distancia
mínima de seguridade con respecto aos demais operarios será de:

A) 15 m
B)   5 m
C) 10 m

18.- Cal das opcións propostas é a máis axeitada para sufocar un incendio producido no cadro
eléctrico dun edificio?

A)    Un extintor de po ABC
B)    Un extintor de CO2
C)    Unha mangueira de auga

19.- A corrente continua é a que imos encontrar en:

A) Habitualmente nas vivendas
B) Nunha pila
C) Nos pequenos talleres

20.- Segundo a Ley de Prevención de Riscos Laborais, que se entende por equipo de traballo?

A) O equipo destinado a ser levado polo traballador para que o protexa dun ou varios riscos que
poidan  ameazar  á  súa  seguridade  ou  á  súa  saúde  no  traballo,  ou  calquera  complemento  ou
accesorio destinado a tal fin.

B) Calquera característica do traballo que poida ter unha influencia significativa na xeración de riscos
para a seguridade e saúde do traballador.

C) Calquera máquina, aparato, instrumento ou instalación utilizada no traballo.

Preguntas de reserva:

1.- A auga nos sifóns evita:

A) O golpe de ariete
B) O paso de residuos sólidos
C) Malos cheiros 

2.- Que elemento protexe os circuítos contra as sobrecargas?



A) Interruptores diferenciais
B) Contactores
C) Pequenos interruptores

3.- A posición máis favorable da carga para a súa manipulación é:

A) Separada do corpo a unha altura comprendida entre cóbados e ombros 
B) Pegada ao corpo a unha altura comprendida entre os cóbados e os cotenos
C) Pegada ao corpo a unha altura comprendida entre xeonllos e mans.

4.- Dun produto de limpeza que ten un Ph 10, diremos que é:

A) Acedo
B) Alcalino
C) Neutro 

5.-  Con que outro nome é coñecido o hipoclorito sódico?

A) Mercurio
B) Lixidia
C) Iodo 

Plantilla:

1.-   B
2.-   A
3.-   A
4.-   A
5.-   B
6.-   A
7.-   A
8.-   B
9.-   A
10.- B
11.- B
12.- A
13.- C
14.- C
15.- B
16.- A
17.- C
18.- B
19.- B
20.- C

Reserva:

1.- C
2.- C
3.- B
4.- B
5.- B

Como  resultado  da  corrección  dos  cuestionarios  realizados,  o  Tribunal  Cualificador,  por
unanimidade  dos  seus  catro  membros  integrantes  con  dereito  a  voto,  otorgou  as  seguintes
puntuacións, seguindo para iso o mesmo orde co que figura incluido cada aspirante na lista defintiva



de admitidos neste proceso de selección:

Nome e apelidos  Proba teórica

1  Xulio Costoya Pampin NP

2 Rafael Pardo García NP

3 Juan José Paz Quinteiro 8,75

4 Ismael Sesar Carbajales 9,25

5 José Ignacio Vázquez Villares 12,50

6 Manuel Moscoso Nieto 0,75

7 Javier López Nieto 4

8 José Angel Rey Rivadulla 2,50

9 Ana Isabel Iglesias Pampín 10

10 Luis López Sánchez 0

11 José Luis Rivadulla Valiño NP

12 José Manuel Vázquez Garea NP

13 Antonio Enjamio Blanco 7,75

14 Ana Belén Freire Quintás 16

15 Oscar Segade Varela 7

16 Asunción Crego Alario 12,50

17 Diego Gómez Naveiras NP

18 Cesáreo Xabier Moscoso Fuentes 11,25

19 José Ramón Fuentes Esperón NP

20 Carlos Collazo Blanco NP

21 José Ramón Carril Carril 15,75

22 José Angel Fernández González NP

23 José Manuel Sánchez Espiñeira 6,75

24 David  Seijo Sánchez 2,50

25 Mónica Mouriño Cajide 5

26 María Sonia Rodríguez Camba NP

27 David Rodríguez Sánchez NP

28 Francisco Javier Costoya Castro NP

29 Carlos Cea Fuentes 6,50

30 Javier Montero Vázquez 9

31 Jesús Puente Bermúdez NP

32 Luis Peón Pérez NP

33 Luis María Vázquez Agra NP

34 Serafín Aller Caneda NP

35 Manuel Salgueiro Furelos 6,75



36 Angel Salgueiro Vázquez 2,50

37 Juan Sebastián Rodríguez Busto 5

38 José Luis Rey Rivadulla NP

39 José Juan Aller Alamancos 9,75

40 Jesús Manuel Fernández Furelos NP

41 Jesús López Rodríguez NP

42 José Gómez Botana 5,25

43 Jesús Angel Barral Veiga NP

44 José Manuel Fernández Sánchez 3,75

45 Salomé Estrella Gómez Rama 10,75

46 José Luis Vázquez Astray 6,25

47 David Vázquez Nieto NP

48 David Miguez Regueiro 2,50

49 Agustín Cebeiro Iglesias NP

50 Ramón  Vázquez Gómez NP

51 Miguel Angel Meijide Cesar 0

52 Victor Souto López 2,75

53 Francisco Javier Vaamonde Balado NP

54 José Manuel Varela Budiño NP

55 Jesús Veleiro Rosende 5,75

56 Francisco Caamaño López NP

57 Eva Páxaro Gómez 8,75

58 Julio Barran Bravo NP

Tras  considerar  oportuno  repasar  as  puntuacions  outorgadas  a  aqueles  aspirantes  que
obtiveron  unha  puntuación  próxima  aos  dez  puntos,  necesarios  para  superar  o  exercicio,
comprobando de novo os cuestionarios contestados.

Adoptouse -tamén por unanimidade dos mesmos catro membros do Tribunal Cualificador
con dereito a voto- os seguintes acordos:

Primeiro.-  Ratificar as puntuacións que quedaron indicadas, para cada un dos trinta e dous
aspirantes presentados, e publicar no Taboleiro de Edictos da Casa do Concello unha copia da acta
estendida desta reunión, para que os interesados poidan coñecer cales foron as puntuacións obtidas
neste primeiro exercicio, de carácter teórico, da  oposición convocada.

Segundo.- Facer saber aos vintecinco aspirantes, que non obtiveron a puntución mínima de
10 puntos, que quedaban eliminados para continuar no proceso de selección, por canto que así se
deduce da Base Novena das que rixen dito proceso.

Terceiro: Convocar aos restantes sete aspirantes que superaron o exercicio teórico, para que
comparezan a realizar o exercicio práctico da oposición, o vindeiro día 21 de marzo (martes) as
10.00 horas, na planta baixa do edificio multiusos nomeado “Terra do Queixo”, sito na rúa Padre
Pardo, para o cal se  lles convoca co obxecto de que comparezan en dito lugar á hora sinalada;



facéndolles  saber que dito exercicio consistirá  en realizar  unha proba práctica relacionada coas
funcións do posto de traballo,   a cal  se cualificara de 0 a 10 puntos,  sendo necesario obter un
mínimo  de  5  puntos  para  superar  este  exercicio;  seguindo  para  a  súa  realización  o  orde  de
presentación das respectivas instancias no Rexistro Xeral do Concello, para o cal cada aspirante
disporá dun tempo máximo de quince minutos.

Co cal  deronse por rematadas  as  actuacións  que quedaron descritas,  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.


