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En Arzúa, a 7 de abril 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-tractorista  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: 
- D. José Manuel Alamancos Pampín (operario tractorista do Concello de Arzúa)
-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 tres preguntas de reserva, procedeuse a
facer entrega de ditas fotocopias a cada un dos seis aspirantes que compareceron a realizar este
exercicio  (dos  vintetres  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 10,10 horas ata as 10,40 horas.

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

1.-  Cando  se  está  a  traballar  nunha  vía  pública  de  dobre  sentido  con  tractor  e  rozadora-
desbrozadora-trituradora de brazo, a sinalización vertical  preventiva deberá estar situada a unha
distancia de:

A) 500 m.
B) 150 m.
C) 300 m.

 
2.- A sinalización temporal cando unha máquina está a traballar nunha vía pública (por exemplo en
traballos de roza-desbroce), deberá manterse mentres duren os traballos. Esta sinalización deberá
de formularse-plantexarse con anticipación e co seguinte orde e preferencia:

A)1.- motorista  2.- peón  3.- traballador da obra                                                 
B)1.- peón  2.- motorista  3.- traballador da obra  
C)1.- traballador da obra  2.- peón  3.- motorista

                  

3.- É obrigatorio para o operario verificar sempre antes de poñer en funcionamento a rozadora-desbrozadora-
trituradora que non se encontre ningunha persoa ou animal arredor das partes pechadas da máquina a menos 

de:

A) 10 m.
B) 20 m.
C) 5 m.

4.- Na limpeza de cunetas, a vexetación rozada-desbrozada deberá quedar totalmente triturada ou
ben:

A) se retirará da cuneta.
B) se deixará na cuneta.
C) se deixará sobre a beiravía

5.- Está absolutamente prohibido poñerse entre o tractor e a rozadora-trituradora cando: 

A) O motor estea acendido e o freo de estacionamento estea sen accionar.
B) O motor estea acendido e a toma de forza en marcha
C) O motor estea acendido, a toma de forza en marcha e o freo de estacionamento sen accionar. 

6.-  Un accidente por xiro (vuelco) de tractor é cando o tractor efectúa un xiro (vuelco) de:

A) 90º 
B) 180º
C) 45º

     
7.- A protección antixiro (antivuelco) na maioría dos casos evita que o tractor dea un xiro de máis de:



A) 180º 
B) 90º
C) 45º

8.- Os dous tipos de xiro (vuelco) que se poden dar nun tractor son:

 A)                                     B)                                             C)  
 1.- xiro cara atrás             1.- xiro lateral                           1.- xiro lateral
 2.- xiro cara a diante        2.- xiro cara atrás                     2.- xiro cara a diante  

9.- Antes de abandonar o tractor ao que estea enganchada unha rozadora-trituradora, seguiranse por
orde os seguintes pasos:

A)
1.- desacelerar o motor
2.- baixar a rozadora-trituradora enganchada ao grupo hidráulico traseiro
3.- poñer o freo de estacionamento
4.- quitar a chave de acendido do cadro de mandos

B)

1.- baixar a rozadora-trituradora enganchada ao grupo hidráulico traseiro
2.- desacelerar o motor
3.- poñer o freo de estacionamento
4.- quitar a chave de acendido do cadro de mandos

C)
1.- desacelerar o motor
2.- poñer o freo de estacionamento
3.- baixar a rozadora-trituradora enganchada ao grupo hidráulico traseiro
4.- quitar a chave de acendido do cadro de mandos

10.- O traballador que descobre unha situación que entraña un risco para a seguridade e saúde, debe
informar, de acordo co Art. 29.2.4 ...

A) Ao empresario e ao seu superior xerárquico 
B)  Ao seu superior xerárquico directo, aos traballadores designados para realizar actividades de  
protección, ou no seu caso, ao servizo de prevención 
C) Ao seu superior xerárquico directo e aos delegados de prevención.

11.- Non se consideran equipos de protección individual:

A) A roupa de traballo e os uniformes en xeral.
B) Unhas lentes de cazoleta.
C) Uns manguitos

12.- Para que se precisen protectores auditivos, no manexo de maquinaria, o ruído establecido pola
normativa é de:

A) 60 db
B) 70 db
C) 80 db

13.- A protección á que teñen dereito os traballadores en materia de prevención debe ser (art. 14) ...

A) Completa.
B) Integral.
C) Eficaz.

14.- En prevención de riscos laborais, denomínanse EPIs:

A) Aos equipos persoais individuais



B) Aos equipos de protección individual
C) Aos equipos de prevención individual

15.- Quen resulta proclamado Alcalde tomará posesión:

A) Ante o Pleno da Corporación 
B) Ante la Xunta de Goberno Local
C) A e B son correctas  

16.- De cada unha das parroquias ou barrios separados do centro urbano e que non constitúan
entidade local, quen poderá nomear a un representante persoal entre os veciños residentes nos
mesmos?

A) O Alcalde
B) O Pleno
C) A Xunta de Goberno Local 

17.- O Pleno, órgano que existe en todos os Concellos, está integrado:

A) Por todos os Concelleiros da Corporación  
B) Por todos os Concelleiros e é presidido pola persoa de maior idade entre os presentes
C) Por todos os Concelleiros e é presidido polo Alcalde

18.- Defínese o termo municipal como: 

A) O territorio urbano dun municipio.
B) O territorio onde o Concello exerce as súas competencias.
C) O territorio urbanizable dun municipio.

19.- O Concello de Arzúa conta cunha extensión e unha poboación de:

A) 125,80 km2 e uns 5.360 habitantes 
B) 175,90 km2 e uns 7.230 habitantes
C) 155,90 km2 e uns 6.261 habitantes

20.- O Concello de Arzúa atópase a unha altitude media sobre o nivel do mar duns:

A) 285 m. 
B) 380 m.
C) 300 m.

Preguntas de reserva:
1.- Os bens das entidades locais segundo a Lei 7/85, de Bases de Réxime Local, clasifícanse en:

A) Bens de dominio público e bens patrimoniais.
B) Bens de dominio público, patrimoniais e comunais.
C) Bens de servizo público, de uso público, patrimoniais e comunais.

2.- Quen ostenta a competencia para a aprobación das bases de selección de persoal?: 

A) A Comisión Informativa de Persoal.
B) A Xunta de Goberno Local.
C) O/a Alcalde/sa.

3.- O Pleno celebra sesión extraordinaria: 

A) Cando o solicite a cuarta parte, polo menos, dos membros presentes.
B) Cando o solicite a cuarta parte, polo menos, do número legal de membros da corporación.
C) Cando así o decida o Presidente, sempre que o secretario estea de acordo.



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

Reserva:
1.- A
2.- C
3.- 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 teorica

1  Xulio Costoya Pampin NP

2 Juan José Paz Quinteiro NP

3 Ismael Sesar Carbajales NP

4 José Manuel Vázquez Garea NP

5 Cesáreo Xabier Moscoso Fuentes NP

6 José Ramón Fuentes Esperón NP

7 Carlos Collazo Blanco NP

8 David Rodríguez Sánchez NP

9 Francisco Javier Costoya Castro 2,75

10 Carlos Cea Fuentes 10,75

11 Luis Peón Pérez NP

12 Alvaro Vaamonde Vigo 8,25

13 José Luis Rey Rivadulla NP

14 José Juan Aller Alamancos NP

15 Jesús Manuel Fernández Furelos NP

16 Jesús López Rodríguez NP

17 Jesús Angel Barral Veiga NP



18 José Manuel Fernández Sánchez NP

19 José Luis Vázquez Astray 7,50

20 David Miguez Regueiro NP

21 Miguel Angel Meijide Cesar 13,25

22 Victor Souto López 14,25

23 José Antonio Fuentes Lamela 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  seis
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 tres 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 tres aspirantes que superaron o exercicio teórico, para que
comparezan a realizar o exercicio práctico da oposición, o vindeiro día 10 de ABRIL (LUNS) as
12.00 horas, no local social da parroquia de Santa María, 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.

(Matizando agora que esa proba práctica realizarase antes do tempo mínimo previsto para
iso, por canto que os tres aspirantes que superaron o exercicio teórico mostraron a súa conformidade
a que se realizase en dito día)

Cuarto.- Convocar ao aspirante Carlos Cea Fuentes, que non acredita que estea en posesión
do Celga 2 ou equivalente, para que -no suposto de que supere o exercicio práctico que realizará o
día 10 de abril- compareza a realizar o exercicio sobre coñecementos do idioma galego as 13.00
horas do mesmo día 10 de abril (luns), no Salón de Comisións da Casa do Concello.

Co cal  deronse por rematadas  as  actuacións  que quedaron descritas,  ás 11.00  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.


