ACTA NÚM. 2
ACTA DE REALIZACIÓN DO SEGUNDO EXERCICIO PARA A CONTRATACIÓN
TEMPORAL, POLO SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE, DE DÚAS PRAZAS DE AUXILIAR DE
POLICÍA LOCAL PARA A CAMPAÑA DE VERÁN APROBADA POR DECRETO DE
ALCALDÍA 283/2017.
En Bergondo, a 5 de maio de 2017, sendo as 9:40 horas, reúnense no Edificio municipal de A Senra, os/as
señores/as integrantes do Tribunal cualificador que se constitúe para valorar as probas selectivas das/os
aspirantes ás dúas prazas de AUXILIAR DE POLICÍAS LOCAIS deste concello mediante o procedemento de
oposición libre, segundo as bases reguladoras desta Convocatoria, aprobadas por Decreto da Alcaldía núm.
283/2017, do 31 de marzo.
Está constituído o Tribunal na seguinte forma:
PRESIDENTE
D. Agustín Rodríguez Saavedra, Oficial-Xefe da policía local do Concello de Bergondo
SECRETARIA:
Dna. Ana María Cacharrón Castelos, Secretaria do Concello de Bergondo.
VOGAIS:
D. José Pérez Louro, policía local do Concello de Bergondo.
Dna. Laura Gutiérrez Ortiz, Interventora do Concello de Bergondo.
Dna. Sandra María Anido Freire, auxiliar administrativa do Concello de Bergondo.

O Tribunal ten á súa disposición o expediente completo con todos os antecedentes necesarios e no que
constan, entre outros, a lista definitiva de admitidos/as e excluídos/as neste proceso selectivo, aprobada por
Decreto de Alcaldía núm. 355/2017 do día 26 de abril, así como a acta do primeiro exercicio da oposición,
procedéndose ao sinalamento das preguntas obxecto do presente exame, deixando constancia no
expediente dun exemplar coas respostas correctas asinado polos membros do Tribunal.
O Sr. Presidente declara aberto o acto. Ás 10:00 horas procédese ao chamanento único dos aspirantes,
segundo o disposto na Base terceira das bases específicas publicadas no BOP. núm. 66 do 06.04.2017.
Preséntase os seguintes candidatos, logo da comprobación da súa identidade:
NOME E APELIDOS

D.N.I.

Alvariño Porto, Ero
Boado Sánchez, Francisco José
Boo Fernández, Miguel Antonio
Castro Rey, Martín
García Bregua, Ángel
Insua Arias, Edgar
Insua Torres, Melissa Emilia
López Santiago, César
Lorenzo Pérez, Óscar José
Martínez Niebla, Jorge Manuel
Seoane Barros, Antonio Manuel
Vázquez Rey, David

32.712.319-V
79.317.434-W
47.367.252-V
32.718.231-H
54.157.166-D
32.707.321-X
47.435.739-X
32.694.480-A
32.697.373-K
32.769.053-D
53.305.250-J
79.339.775-X
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Dáse lectura á Base 3ª, segundo exercicio das bases específicas (BOP. núm.66, 06/04/17) que sinala:
“Segundo exercicio: Proba de coñecementos. Obligatoria e eliminatoria.
A proba de avaliación dos coñecementos dos/as aspirantes deberá amosar o dominio dos contidos do
temario que se inclúe no anexo. Consistirá na contestación por escrito dun cuestionario de 50 preguntas
tipo test, con 4 alternativas de resposta cada unha, que serán propostas polo tribunal. Os/as aspirantes
disporán dun tempo máximo dunha hora para a súa realización. A proba cualificarase polo tribunal de
cero a dez puntos, sendo preciso acadar cinco puntos como mínimo, para non quedar eliminado/a. A
cualificación farase atendendo a seguinte fórmula: N= (A-F/3)/5. Sendo N= nota final da proba; A=
preguntas acertadas; F= preguntas erradas ou non respostadas”
Deseguido polo Tribunal sinálanse as normas de execución do segundo dos exercicios, debendo os
aspirantes asinar todas as follas do seu exame.
Sendo as 10:05 horas comezan a proba escrita, dispoñendo dunha hora para a súa realización.
Rematado o exame o Tribunal trasládase á Casa do Concello para a súa corrección co seguinte resultado:
NOME E APELIDOS

D.N.I.

Puntuación

Alvariño Porto, Ero
Boado Sánchez, Francisco José
Boo Fernández, Miguel Antonio
Castro Rey, Martín
García Bregua, Ángel
Insua Arias, Edgar
Insua Torres, Melissa Emilia
López Santiago, César
Lorenzo Pérez, Óscar José
Martínez Niebla, Jorge Manuel
Seoane Barros, Antonio Manuel
Vázquez Rey, David

32.712.319-V
79.317.434-W
47.367.252-V
32.718.231-H
54.157.166-D
32.707.321-X
47.435.739-X
32.694.480-A
32.697.373-K
32.769.053-D
53.305.250-J
79.339.775-X

5,73
8,93
3,60
8,93
5,47
8,67
1,47
5,20
7,60
9,20
3,07
2,00

Polo que o Tribunal declara, por unanimidade, suspensos aos que non teñen acadado os 5,00 puntos
mínimos esixidos nas bases.
O Tribunal á vista do actuado, ACORDA:
PRIMEIRO.-Realizar os trámites oportunos para publicar as puntuacións obtidas, que figuran na presente
acta, polos aspirantes que se presentaron ao segundo exercicio do proceso selectivo para a provisión de
dúas prazas de auxiliar de Policía Local, que tivo lugar o 05.05.2017, no Edificio municipal de A Senra, no
taboleiro de anuncios do Concello e na páxina web municipal (www.bergondo.gal).
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Que, de acordo co establecido na base 3ª, segundo exercicio das bases específicas da convocatoria (BOP.
nº 66 do 06.04.2017), a puntuación mínima para superar a proba é de cinco (5) puntos.
SEGUNDO.- Convocar aos aspirantes que teñen superado o segundo exercicio, á realización do terceiro
exercicio (proba específica sobre coñecemento do termo municipal e de toponimia local, Obrigatoria
eliminatoria), o día dez (10) de maio de 2017, na Casa de Cultura, ás 11:30 horas. Os aspirantes
deberán identificarse coa presentación do DNI.
Non sendo outro o obxecto desta xuntanza, dáse por rematada a mesma ás 11:50 horas, redactándose a
presente acta que subscriben os membros do Tribunal. Dou fe.
O Presidente

Os/as Vogais

A Secretaria
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