
 

  

 

ANUNCIO 

TRIBUNAL TÉCNICO/A INFORMÁTICO/A 

 

RECLAMACIÓN A PREGUNTAS DO PRIMEIRO EXERCICIO TIPO TEST. 

 

O tribunal cualificador, reunido en sesión celebrada o 09 de novembro de 2018 co 

obxecto de resolver a reclamación formulada contra as preguntas 29 e 31 do primeiro 

exercicio tipo test, por parte de don Eladio Fernández Barrigüete, (rexistro SIR de 

06/11/2018 núm. 2018/2707342 e rexistro do concello de 06/11/2018 núm. 

201890000001379), ACORDOU: 

 

Primeiro.- Estimar a reclamación efectuada respecto da pregunta 29 do primeiro 

exercicio tipo test e anular a mesma, xa que na referencia utilizada non se fala de 

mantemento programado polo que, ao non indicar o contexto, a obxección do 

reclamante é correcta, pois na Norma Europea EN13306:2017 si se inclúe o 

mantemento programado e pode ser unha alternativa válida para prever avarías. 

 

Segundo.- Non estimar a reclamación efectuada respecto da pregunta 31 do primeiro 

exercicio tipo test, xa que no enunciado fálase do Esquema Nacional de Seguridade, 

regulado polo Real decreto 3/2010, do 8 de xaneiro, polo que se regula o Esquema 

Nacional de Seguridade no ámbito da Administración electrónica, que foi modificado 

polo Real Decreto 951/2015, do 23 de outubro. No apartado 5.7.7 do Anexo II do Real 

Decreto 3/2010 trala modificación efectuada polo Real Decreto 951/2015, establécese 

que as copias de seguridade (backups) afectan aos niveis baixo, medio e alto. 

 

Terceiro.- Outorgar as seguintes cualificacións aos exames tipo test realizados polos 

aspirantes: 

 

APELIDOS E NOME PUNTUACIÓN 

DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, ROBERTO 5,05 

DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, EMILIO 4,65 

FERNÁNDEZ BARRIGÜETE, ELADIO 4,50 

FERNÁNDEZ LEIS, ROBERTO 7,25 



 

APELIDOS E NOME PUNTUACIÓN 

IGLESIAS ALLONES, JOSÉ LUIS 2,80 

IGLESIAS VÁZQUEZ, DIEGO 3,40 

OSORIO PELÁEZ, CÉSAR 4,50 

RODRÍGUEZ DORADO, CÉSAR 4,35 

SANDE VEIGA, VÍCTOR 3,75 

 

Cuarto.- Facer pública as novas cualificacións do primeiro exercicio tipo test da fase de 

oposición, procedendo a publicar a mesma no taboleiro de anuncios do Concello e na 

páxina web. 

Á vista do establecido nas Bases que rexen a convocatoria, que esixen unha 

puntuación mínima de 5 puntos para superar a proba, acadan a puntuación necesaria 

para aprobar o exame os seguintes aspirantes: 

 

 DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, ROBERTO 

 FERNÁNDEZ LEIS, ROBERTO 

 

Reiterar que o Tribunal acordou convocar aos aspirantes que aprobaron o exame para 

a celebración da segunda proba da fase de oposición, (realización por escrito dun 

suposto práctico de desenvolvemento que estarán relacionados coas materias do 

programa), o día 13 de novembro de 2018 ás 11:00 horas no Salón de Plenos da Casa 

do Concello. O tribunal reunirase, ás 09:00 horas do mesmo día, para determinar o 

suposto desta segunda proba.  

 

De acordo co disposto no apartado 2B) das Bases específicas da convocatoria, o 

exercicio deberá ser lido polos /as aspirantes en sesión pública ante o tribunal de 

selección, o cal terá lugar o mesmo día da realización do exercicio, unha vez rematado 

o mesmo. 

 
Teo, 09 de novembro de 2018 
A secretaria do tribunal 
 
 
 
Sandra María García Chenlo 
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