
 
Concello de Covelo

Asunto:  PROCESO  SELECTIVO   PARA  A  PROVISIÓN  EN  RÉXIME  DE 
INTERINIDADE DUNHA PRAZA DE FUNCIONARIO DE ADMINISTRACIÓN 
XERAL, SUBESCALA ADMINISTRATIVO, NO CONCELLO DE COVELO

ANUNCIO RESOLUCIÓN RECLAMACIÓNS PRESENTADAS AO PRIMEIRO 
EXERCICIO E PUNTUACIÓNS ACADADAS POLOS ASPIRANTES QUE 

OBTIVERON AO MENOS 5 PUNTOS

Reunidos  os  membros  do  tribunal  cualificador  para  a  análise  das  reclamacións 
presentadas a distintas preguntas do exercicio tipo test do proceso selectivo convocado 
polo Concello de Covelo para a provisión en réxime de interinidade dunha praza de 
funcionario de administración xeral, subescala administrativa, no Concello de Covelo, 
adoptan o seguinte

ACORDO

Pregunta número 6

Constátase un erro no enunciado por parte do Tribunal xa que onde di “En virtude do 
establecido no artigo 43.3 da Lei 39/2015...” debería dicir “En virtude do establecido no 
artigo 43.2 da Lei 39/2015...”, polo que procede anular devandita pregunta e substituíla 
pola primeira de reserva, pregunta nº 51 do exercicio.

Respecto  ao  resto  de  reclamacións,  o  tribunal  ratifica  a  validez  das  distintas 
preguntas e respostas do test e desestima as mesmas, e se procederá a notificar 
individualmente aos aspirantes que reclamaron o acordo do Tribunal polo que se 
resolven as mesmas.

Como  consecuencia  do  anterior,  e  logo  de  corrixidos  todos  os  exames,  a  lista  de  
aspirantes  que  superaron o  primeiro  exercicio  do  proceso  selectivo  convocado  para 
cubrir interinamente unha praza de administrativo/a de administración xeral no Concello 
de Covelo, quenda libre, é a seguinte:

Concello de Covelo
Praza Mestre Cerviño, 2, Covelo. 36872 (Pontevedra). Tfno. 986 650 027. Fax: 986 650 131



 
Concello de Covelo

Nombre Apellido1 Apellido2 Nota 

Zita López Teijeiro 7,1

Elena María Valcarce Rodríguez 6,9

Iria Iglesias Bernardez 6,3

Marta Pereira Martínez 5,8

Blanca Rodríguez Rodríguez 5,8

Manuela Bugallo Fontán 5,8

José Alberto Cousido Fernández 5,6

Miguel Alonso Lojo 5,3

Os aspirantes terán un prazo de tres días hábiles, contados a partires do día seguinte ao 
desta  publicación  no  taboleiro  de  anuncios  e  na  sede  electrónica  municipal  (tamén 
accesible desde a páxina web) de Covelo para presentar no Rexistro Xeral do Concello 
as reclamacións que consideren oportunas. 

Resoltas,  no  seu  caso,  as  reclamacións  presentadas  ou  transcorrido  dito  prazo, 
convocarase aos aspirantes que superaron o test para a realización do segundo exercicio.

Documento asinado electronicamente

A Secretaria do Tribunal

Concepción Solano de Eyto
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