
Concello de Begonte 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DO TRIBUNAL, ACORDOS PARA 

DESENVOLVEMENTO DO PROCESO, REALIZACIÓN DA PRIMEIRA 

PROBA E RESULTADOS 

Lugar: Salón de Actos do Edificio Administrativo da Xunta de Galicia en Lugo. 

Data: 22/06/2022  

Hora de inicio: 9:30 

Hora de finalización: 13:00 

Asistentes: 

Presidente: Ramón Martínez Gómez 

Secretario: Alberto Lugilde Gude 

Vogais: Pilar Gayoso Rifón, Mª Jesus Blanco Prado, Natalia Puente Piñeiro  

Reunidos os integrantes do Tribunal, nomeados por resolución do Alcalde de 6 

de xuño 2022 para o proceso selectivo para formación de Bolsa de Emprego 

como Funcionario Interino da escala de administración xeral e subescala 

administrativa. 

ACORDOS 

1. Constitución  do Tribunal 

PRIMERO. Declarar a formal constitución do Tribunal como órgano selectivo 

do proceso de convocatoria e probas de selección para formación de Bolsa 

de Emprego como Funcionario Interino da escala de administración xeral e 

subescala administrativa, segundo as bases publicadas no BOP de Lugo 

número 218 de 21 de setembro de 2021. 

SEGUNDO. Como órgano de selección de persoal, queda  suxeita  ás  normas 

aplicables en materia de emprego público, concretamente o artigo 60 do Texto 

Refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, e como órgano 

colexiado administrativo , aos artigos 15 e seguintes da Lei 40/2015 , de 1 de 

outubro , de Réxime Xur ídico do Sector Público e á Lei 39/2015 , de 1 de 

outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións  

Públicas. 

TERCEIRO. Os membros do Tribunal deberán absterse cando concorran as 

circunstancias previstas no artigo 23 da Lei 40/2015 , de 1 de outubro , de 

Réxime Xurídico do Sector Público. Os aspirantes poderán recusalos cando 

concorra alguna de devanditas circunstancias mediante o procedemento 

sinalado no artigo 24. 

2. Determinación do contido do exame tipo test. 

Realizada a selección de 50 preguntas mais 5 de reserva, procédese á 

elaboración do exame e aprobación das plantillas correctoras e a súa impresión 

en número suficiente para proporcionarllo aos aspirantes. 

 



 

3. Chamamento, acreditación  e realización da proba. 

Ás 10:00 horas procédese ao chamamento e identificación dos aspirantes 

para realizar a primeira proba prevista nas bases da convocatoria . 

Acredítanse as persoas aspirantes que lago se relacionan: 

 

 

 

Informados puntualmente das instrucións por este Tribunal e repartidos os 
cuestionarios e follas de respostas, o Presidente declara que comeza o exame, 
ás dez horas e vinte e un minutos , dispoñendo a partir deste momento de 90 
minutos para o seu remate, conforme ao previsto nas bases da convocatoria . 

4. Corrección  da  proba,  resultados e publicación 

Rematado o exercicio o tribunal procede a corrixir os exames, aprobando a 

seguinte plantilla de respostas correctas. 

PLANTILLA DE 
RESULTADOS     

1 C 21 A 41 B 

2 B 22 A 42 C 

3 C 23 C 43 B 

4 A 24 D 44 C 

5 A 25 C 45 A 

6 A 26 A 46 D 

7 A 27 A 47 C 

8 D 28 A 48 B 

9 A 29 B 49 B 

10 D 30 D 50 A 

11 D 31 A   

12 B 32 B   

13 B 33 C   

14 C 34 B   

15 B 35 A   

16 C 36 A   

17 A 37 C   

18 B 38 A   

19 D 39 A   

20 A 40 C   

PREGUNTAS RESERVA 

R1 B 

R2 D 

R3 A 

R4 D 

R5 D 

NOME E APELIDOS /DNI DNI 

NANCY ANDION PENA  ***4822** 

ADRIAN MATOS GOMEZ  ***8280** 

MARIA DEL CARMEN VAZQUEZ RODRIGUEZ   ***4818** 



 

Efectuada a pertinente corrección dos exercicios realizados polas persoas 

aspirantes, resultan as seguintes puntuacións 

 

5. Declaración provisional de persoas que superaron o primeiro 

exercicio. 

Decláranse que  superaron  o  primeiro  exercicio,  de  conformidade  co  previsto  

nas bases da convocatoria, as persoas aspirantes que obtiveron unha 

puntuación igual ou superior a 5 puntos. 

6. Prazo de reclamación 

Ao abeiro do establecido nas bases da convocatoria establécese un prazo de 

reclamacións de dous días hábiles, a contar desde o seguinte ao da publicación 

da plantilla e dos resultados anteriormente transcritos no taboleiro electrónico de 

anuncios do Concello de Begonte, que deberán ser presentadas no rexistro do 

Concello, coas formalidades e requisitos establecidos na Lei 39/2015. 

Resoltas as eventuais reclamacións procederase a publicar os resultados 

definitivos e sinalar o día, lugar e hora de celebración da segunda proba de 

carácter eliminatorio.  

No suposto de non presentarse reclamacións entenderanse elevadas a definitivo 

as puntuacións iniciais e citarase aos aspirantes que teñan obtido ou superado 

a puntuación de 5,00, a realización da segunda proba obrigatoria e eliminatoria 

na aula de informática da antiga Cámara agraria sita na Praza Irmáns Souto 

Montenegro de Begonte o día 5 de xullo ás 10h00. 

Publicarase a presente acta no taboleiro electrónico de anuncios do Concello de 

Begonte. 

Non habendo mais asuntos que tratar, o Presidente levanta a sesión asinando 

os asistentes a presente acta, de todo o que, como Secretario, dou fe. 

O Presidente,     O Secretario, 

 

 

As Vogais,  

 

NOME E APELIDOS 
RESPOSTAS  

CORRECTAS INCORRECTAS BLANCA PUNTOS 

NANCY ANDION PENA 25 15 10 3,50 

ADRIAN MATOS 
GOMEZ 

44 6 - 8,20 

MARIA DEL CARMEN 
VAZQUEZ RODRIGUEZ 

47 1 2 9,30 
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