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(oncello de lugo

AcrA DE Revlslón oo rERcEtRo ExERctcto REALtzADo Do
pRocESo sELEclvo MEDTANTE o srsrEMA oe oposrcróN pARA o
ACCESO EN PROPTEDADE DE 12 PRAZAS DE BOMBETRO/ACONDUTOR/A (6
PRAZAS |NCLU|DAS NA OEP 2015 E 6 PRAZAS |NCLU|DAS NA OEp 2016)
PERTENCENTES AO CADRO DE PERSOAL FUNCIONARIO DO EXCMO.
CONCELLODE LUGO EN QUENDA LIBRE.

Co obxecto de preparar a rcalización do terceiro exerciciodo proceso
selectivo para o acceso en propiedade de doce prazas de bombeiros/as
condutores/as pertencentes ao cadro de persoal funcionario do Excmo. Concello de
Lugo en quenda libre (seis prazas incluídas na ope 2015 e seis prazas ¡ncluÍdas na
ope 2016) e fixar os criterios de valoración de dito exercicio, reúnense na Secretaría
do Concello de Lugo (Casa Consistorial), o día 15 de maio do 2019 ás 10 horas e
00 minutos, os membros do Tribunal de Selección nomeado para levar a cabo as
probas selectivas.

Polo Presidente dáse lectura a base número 6, apartado C) das bases
específicas do procedemento de selección e na que textualmente se dí:
(...)

C) TERCEIRO EXERCICIO. Proba de coñecemento teórico obrigatoria e
eliminatoria. Corsisf,iá en contestar por escrito, durante un tempo máximo de dúas
horas, un tema elixido ao chou dos incluídos no temario de materias comúns, e
dous temas extraídos ao chou dos incluídos no temario de materias especificas
(ANEXO ll) 12 Núm. 017 - luns, 22 de xaneiro de 2018 BOP de Lugo O temario de
materias comúns intégrano 4 temas e figura na base décimo sexfa das bases xerals
xa citadas, que rexerán nos procesos para o acceso en propiedade a prazas
peñencentes ao cadro de funcionarias/os e persoa/ laboral do Concello de Lugo en
quenda libre.
(...)

Realizada a lectura, e ante a indefinición das bases respecto da puntuación
outorgar aos aspirantes citados para a realización do terceiro exercicio do
proceso de selección de referencia , o Tribunal, tendo en conta actuacións
precedentes doutros tribunais de selección nomeados para levar a cabo probas de
selección do cadro de persoal do Concello de Lugo, adopta por unanimidade os

a

seguintes acordos:

Determinar que a proba de coñecemento teórico (terceiro exercicio)
puntuarase de 0 a l0 puntos.

Para a valoración do terceiro exercicio puntuarase cada un dos temas
elixidos ao chou (un tema dos incluídos no temario de materias comúns e
dous temas dos incluídos no temario de materias especÍficas), de 0 a 10
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puntos. A cualificación final dos aspirantes que real¡cen o terceiro exercicio
obterase pola media aritmética das puntuac¡óns obtidas no conxunto dos 3
temas.

O Tribunal acorda que para superar o terceiro exercicio, os aspirantes terán
que obter unha puntuac¡ón mínima de 5 puntos en cada un dos 3 temas
elixidos ao chou- Os aspirantes que non superen a puntuac¡ón mínima
quedarán eliminados.

-

Determinar que a proba de coñecemento teórico (terceiro exercicio) sexa
lida polos aspirantes que se presenten. Esta lectura será obr¡gatoria polo
que a non comparecencia supón a eliminación do proceso selectivo.

Sendo ás 16 horas e 20 minutos do día sinalado, reúnense novamente o
Tribunal no lugar de celebración do terceiro exercicio CEI NODUS, ubicadas no
Edificio do Parque de Bombeiros de Lugo, sitas na Avenida da Coruña no 500, C.P.
27003, Lugo, para preparar o recinto co material necesario para a súa realización.
Preparada aula, ás 16 horas e 35 minutos comézase a chamar aos aspirantes
que superaron o segundo exercicio por orde alfabético. Os aspirantes presentados
entran no recinto e toman asento.

A continuación, o Presidente do Tribunal da á benvida aos aspirantes
presentados e procede a dar lectura a base número 6, apartado C) das bases
específicas do procedemento de selección, relativa ao desenvolvemento do terceiro
exercicio. Efectuada a lectura, o Presidente informa aos aspirantes dos acordos
adoptados polo Tribunal en relación a esta proba e relatados nos parágrafos

anter¡ores. Aclaradas estas cuestións e non habendo dúbidas sobre o
desenvolvemento da proba por parte dos aspirantes procédese a realizar o sorteo
dos tres temas de acordo co previsto nas bases reitoras do procedemento,
resultando elixidos os seguintes temas:

1) MATERIAS coMÚNS.o tema extraído ao choudo temario de materias comúns foi
o seguinte:

.

TEMA 3.- O RÉXIME LOCAL ESPAÑOL: PRINCIPIOS CONSTITIJCIONAIS. AS ENTIDADES
LOCAIS. O MUNICIPIO. POBOACIÓN E TERMO MIJNICIPAL. ORGANIZACIÓN E
COMPETENCIAS, SERVIZOS MUNICIPAIS. O MUNICIPIO DE LUGO.

üt
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Concello de lugo

2l MATERIAS ¡Sp¡CíflCaS. Os temas extraídos ao chou do temario de materias
específicas foron os seguintes:
TEMA 1.- Rescotes en occidentes de tráfico, ferromentos, técnicos de excorceroción,

operturo de portos, te¡tos, desprozomento do volonte, separación dd porte
d¡onteira do vehiculo, extrocc¡ón do vít¡mo.

.

i.-

TEMA
Closes de
propogoción.

fogo, concepto dos distintos closes de fogo. Tipos

O exame deu comenzo as 1 7 horas, finalizando as
2019.

1

I

de

horas do 15 de ma¡o de

Co obxecto de realizar a corrección do terceiro exercicio do proceso
selectivo para o acceso en propiedade de doce prazas de bombeiros/as
condutores/as pertencentes ao cadro de persoal funcionario do Excmo. Concello de
Lugo en quenda libre (seis prazas incluÍdas na ope 2015 e seis prazas incluídas na
ope 2016), reúnense na Secretaría do Concello de Lugo (Casa Consistorial), os
dias 27 e 28. de maio do 2019, os membros do Tribunal de Selección nomeado
para levar a cabo as probas selectivas-

Pa¡a a realización da corrección dos temas extraídos ao chou o dÍa da
realización do terceiro exercicio, o Tribunal acorda determ¡nar por unanimidade os
criterios de corrección que se relacionan de seguido e que serian precisos para
acadat a puntuac¡ón máxima de 10 puntos en cada un dos mencionados temas:

"

l)

MATERIAS COMÚNS.O tema extraído ao choudo temario de materias
comúns foi o seguinte:

.

TEMA 3.- O RÉXIME LOCAL ESPAÑOL: PRINCIPIOS CONSTITUCIONAIS.
ENTIDADES tOCAlS,
MUNICIPIO. POBOACIÓN
TERMO
MUNICIPAL. ORGANIZACIÓN
COMPETENCIAS. SERY/ZOS
MUNICIPAIS. O MUNICIPIO DE LUGO

AS

O

E

E

En relación a este tema os elementos a considerar polo Tribunal para realizar a
corrección da proba serán os seguintes:

.

O RÉXIME LOCAL ESPAÑOL: PRINCIPIOS CONSTITUCIONAIS:

a) Concepto de Réxime Local
b) Normas de referencia (entre outras)
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.
.
.

Constituc¡ón Española de 1978.
Carta Europea de Autonomía Local.
Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local (en
diante Lei 7/1985).
Real Decreto Lex¡slativo 781/1986, do 18 de abril, polo que se aproba
o texto refundido das disposicións legais vixentes en materia de
Réxime Local.
Real Decreto Lexislativo 212004, do 5 de marzo, polo que se aproba o
texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.
Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o
Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das
Entidades Locais.
Real Decrelo 137211986, do 13 de xuño, polo que se aproba o
Regulamento de Bens das Entidades Locais.
Decreto do 17 de xuño de '1955 polo que se aproba o Regulamento de
Servizos das Corporacións locais.
Referencia áLei 5/1997, do 22 de xullo, de Administrac¡ón Local de
Galicia (en diante Lei 5/1997).

.
.
.
.
.
.
c)

Principios co n stituciona is:

.
o
.
-

Mención ao Título Vlll da Constitución Española de 1978: da
Organización Territorial do Estado. Capítulo segundo e referencia ao
capítulo primeiro.
Principios constitucionais: autonomía, organización democrática e
suficiencia finance¡ra.
Contido dos artigos 137, 14O, 141 e 142 da Constitución Española

AS ENTIDADES LOCAIS:

a) Concepto de entidades locais. Artigo 3.1 e 3.2 da Lei 7/1 985.
b) Referencia ás entidade locais galegas segundo o previsto na Lei 5/1997.

.

O MUNICIPIO:

a)

-

Concepto de municipio. Artigos 1.1 e 11.1 e 11.2daLei711985.

POBOACIÓN E TERMO MUNICIPAL:

de termo municipal. Artigo 1 2.1 e 12.2 da Le¡

a)

Concepto

b)

Referencias aos artigos 13 e 14.
Concepto de poboación. Artigo 15 da lei 7/1985 e referencias aos artigos
16, 17 e 18.

7/1 985.
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Concello de tugo

-

ORGANIZACIÓN E COMPETENCIAS:

a)

Organización

o
o
b)

Competencias

.
.
.
-

Artigo 7 .1, 7 .2, 7.3 e 7 .4 da Lei 7/1985
Artigo 25.1 e 25.2 da Le¡ 7/1985
Artigo 27.1 daLei711985

SERVIZOS MUNICIPAIS:

a)

-

Artigo 19.1 19.2 e 19.3 da Lei 7/1985
Referencia aos 3 tipos de organizac¡ón: común (a¡ligo 20.1, 2O.2
e 20.3 da lei 7/1985), gran poboación (artigo 121 .1 ) e concello
aberto (artigo 29.1, 29.2 e 29.3)

Artigo 26.1,26.2 e 26.3 da Lei 7/1985

O MUNICIPIO DE LUGO:

a)

Aplicación práctica dos elementos do municipio (territorio, poboación e
organización), segundo o previsto no artigo 11.2 da Lei 711985, á
situación concreta do municipio de Lugo.

1) MATERIAS

ESPECíFICAS. Os temas extraídos ao chou do temario de
materias específicas foron os seguintes:

.

TEMA l.- Rescafes en accidentes de tráfico, ferramentas, técn¡cas de
excarceración, apeftura de portas, te¡tos, desprazamento do volante,
separación da parte dianteira do vehículo, extracción da vítima.

.

TEMA 3.- C/ases de fogo, concepto das disflnfas c/ases de fogo. Tipos de
propagación.

TEMA l.- Rescafes en acc¡dentes de tráfico, ferramentas, técnicas de
excarceración, aperfura de portas, teitos, desprazamento do volante, separación da
parTe dianteira do vehículo, extracción da vítima.
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En relación a este tema os elementos a considerar polo Tribunal paru realizar a
corrección da proba serán os seguintes:
RESCATE EN ACCIDENTES DE TRAFICO:
-protocolo (Definición e redacción con rigorosidade)
Recepción da chamada: datos, comunicac¡ón con outros serv¡zos...etc.

.
.
.

o
.
.
.
.
.
.
.

Percorrido

Chegada: localización vehículos emerxencia (30o-35o para protección/ 1015m de distancia )
Sinalizar zona
Establecer zona intervención. zona f¡ía-zona tépeda-zona quente
Establecer zona sucia: material retirado...
lnspección 360o: ldentificación riscos primarios
Localización victimas e estado
Tipo vehículo: combustión, eléctrico, hibrido, gas (EPIS)
Localizaciónvictimasdespedidas
Localización victimas e códigos QR
Pegatinas DXT
Pronto socorro.

-lntervención (definición e redacción con rigorosidade)
Abordaxe: estab¡lizac¡ón victimas

.
.
.
.
.
.

Estabilización vehículo. 3-4-5-6 puntos?

Tratamento de vidros: tipos de vldros/protección respiratoria
Corte de batería: se ou non. Porque.
Protexer victima
Excarceración

rl¡
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Concello de lugo

.

Extracción

o

Terminación

.

BREAFING FINAL

FERRAMENTAS ( citar normativa. Definición e redacción con riqorosidade)
. Traballo en quente: radiais/oxicorte/plasma/lanza térmica/serra de sabre

.

Traballo en frio:

-

Hidrául¡cas: cizalla/separador/mixta/RAM/curta pedais/ bomba-bomba de
pé/latiguillos/devanadera/sistema

CORE/ sistema normal/etc...

-

Eléctricas: mesmas ferramentas pero con accionamento eléctrico.

o

Ferramenta neumática: coxÍns de alta presión/coxíns de baixa presión/tapa
fugas/
Accesorios:

manorreductor/mangue¡ras/botellas/consola...

o

.

Ferramenta de apoio: -de estabilización: tacos/cuñas/ V-strut /stabfast mk2l
puntais...
-de tracc¡ón: tractel/cabrestante/eslingas
- outras ferramentas.

TECNICAS DE EXCARCELACION (definición e redacción con riqorosidade)
o lntrodución e/ou definición: ampliación de protocolo
APERTURA DE PUERTAS (definición e redacción con riqorosidade)
. porta dianteira por bisagra / porfechadura

7¡
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.

porta traseira por bisagra / por fechadura

o

xeración de terceira porta

.

apertura de portas "ás de gaivota"

.

apertura de portas "corredera"

.

retirada de costado
7
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.

operac¡óns con vehículo volcado

TEITOS (definición e redacción con riqorosidade)
. Retirada total

.

Retirada parcial: Abatemento cara adiante

Abatemento cara atrás
Manobra da vela
Vehículo volcado: manobra da ostra.
DESPRAZAMENTO DO VOLANTE (definición e redacción con riqorosidade)
o Definicion.

.

Manobra obsoleta: Explicación Extensa.

SEPARACIÓN DA PARTE DIANTEIRA DO VEHICULO(dEf¡NiC¡óN E rCdACCióN
con riqorosidade)

.

Abatemento do cadro de mandos

o

Levantamento do cadro de mandos.

Estabilización sanitarios/apoio psicolóxico/sanitarios e bombeiros coa vítima
Manobra cabeza-tronco
Uso do taboleiro espinal
Extracción co menor número de graos

.

Uso de fernok¡t.

TEMA 3.- Ciases de fogo, concepto das dlslrnfas ciases de fogo. Tipos de
propagación.

En relación a este tema os elementos a considerar polo Tribunal para realizar a
corrección da proba serán os seguintes:

CLASES DE

LUME ( incluír normativa Definición e redacción con

riqorosidade)
INTRODUCIÓN.
UNE EN 13943

.

Lume (en xeral)
8
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Concello de l-ugo

.

Lume controlado

.

lncendio

CLASIFICACIONPOLA NATUREZA DO COMBUSTIBLE (incluír normativa
Definición e redacción con riqorosidade)

.

Lumes Clase A

.

Lumes Clase B

.

Lumes Clase C

.

Lumes Clase D

.

Lumes Clase F

.

Citar lumes Clase E

POLA FORMA DE MANIFESTARSE (incluír normativa.Definición e redacción
con riqorosidade)

.

combustión con chama

o

combustiónincandescente

.

combustiónespontanea

.

combustlónincompleta

.

combustión súbita xeneralizada ou flash over

POLA DISPOSICION DO
. Lumes planos

COMBUSTIBLE@

.

Lumes verticais

.

Lumes alimentados

POLO TAMAÑO DA SUPERFICIE

AFECTADA@

riqorosidade)

.

7¡
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POLO LUGAR ONDE SE DESENVOLVEN (PUA. definición e redacción con
riqorosidade)

o

lumes interiores

.

lumes exteriores

POLA COTA (def¡nición e reda
o Baixo rasante

o

A nivel

.

Sobre rasante: -ata 12

-de12a22m
-de 22 a 28m
.EGA
POLA CONTORNA DO INCENDIO (definición e redacción con riqorosidade)
urbanos

.
.
o

industriais
forestais

POLO USO QUE SE LLE DÁ AO LUGAR OU A ACTTVTDADE DESENVOLTA(E|JA
Definición e redacción con riqorosidade)
lumes de vivendas

.
.
o
.
.
¡
o

lumes de locais comerciais
lumes de industrias
lumes de igrexas
lumes de colexios
lumes de edificios de gran altura
lumes de avión, de ferrocarril, de medios de transporte...

.

SEGUNDO A VELOCIDADE REACCIÓN (¡ncluír normat¡va. definic¡ón e
redacción con riqorosidade)

.
.

combustións
combustións deflagrantes ou deflagrac¡óns
10
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Concello de lugo

.

combustións detonantes ou detonacións

TIPOS DE PROPAGACIÓN (definición e redacción con riqorosidade)
. condución
convecclon
radiación

o

propagaciónhorizontal

.

Propagación vertical

.

Propagacióndescendente

.

Factores que inciden na propagación dun incend¡o

Para a corrección dos diferentes apartados dos que constan os temas extraídos ao
chou, o Tribunal considerou 4 tipos de valoración:

a)

Resposta totalmente correcta.

Aquela na que se desenvolven os conceptos presentes no enunciado do
apartado e se redacte con r¡gorosidade todos e cada un dos puntos
enumerados nos criterios de corrección anter¡ormente sinalados, con
indicación e reprodución exacta tanto do numero como do contido do artigo
da norma que resulte de aplicación , sempre que esta exista.

b)

Resposta correcta.

Aquela na que se desenvolven os conceptos presentes no enunciado do
apartado e se redacte con rigorosidade a maior parte dos puntos (máis da
metade) enumerados nos cr¡terios de corrección anteriormente s¡nalados,
con indicación e reprodución parcial tanto do numero como do contido do
artigo da norma que resulte de aplicación , sempre que esta exista.

c)

Resposta parcialmente correcta.

Aquela na que se desenvolven os conceptos presentes no enunciado do
apartado e se redacte de forma básica a metade dos puntos enumerados

F¡
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nos criterios de corrección anteriormente sinalados, con indicación da norma
que resulte de aplicación , sempre que esta exista.

d) Resposta

incorrecta. Aquela que se deixa en branco ou seu contido sexa
absolutamente incorrecto.

Á hora de fixar as notas correspondentes a cada un dos temas, o Tribunal
considerará como tema incompleto, o feito de deixar en branco algún dos epígrafes
principaiso que incidirá de forma negativa na nota final do tema".
Fixados os criterios sinalados por parte do Tribunal, procédese polos seus
membros ácorrección dos exames realizados por todos e cada un dos aspirantes
presentados ao terceiro exercicio. Concluída a corrección, o Tribunal acorda por
unanimidade outorgar aos aspirantes as seguintes puntuacións en cada un dos
temas extraídos ao chou:
TEMA 3
MATERIAS
COMÚNS

TEMA 1
MATERIAS

TEMA 3

ESPEGíFICAS

MATERIAS
ESPECiFICAS

No

Nombre

NIF

Puntuación

Puntuación

Puntuación

1

CALVO DARRIBA, RUBEN

***l B3H

8,75

6,75

7,75

2

CAMPO FERNÁNDEZ, MARTíN

16F

6,75

7,00

7,50

3

CASTRO CÓN¡EZ, GONZALO

"**065G

5,25

5,00

6,25

CASTRO PENEDO, GUTIER

***600c

5,00

6,00

6,00

5

CRENDE POLO, IAGO JOSÉ

***0738

6,50

6,50

6,75

6

DANS SÁNCHEZ, IAGO

"**843L

5,00

6,25

5,25

7

EDREIRA TORRES, ADRIÁN

"**1238

8

EXPÓSITO LÓPEZ, PABLO

**436F

9

FERRO LEA, DAVID

**325X

NON APTO

10

GARCíA SARMIENTO, ÓSCAR

***781 P

NON APTO

11

GONZÁLEZ COTO, JUAN

***gB1V

5,00

5,50

5,75

12

GRANDÍO MONTES, PAULO
IGLESIAS GONDAR,
FRANCISCO JESÚS
LAGE FLORES, JOSÉ MANUEL

"*"658C

7,00

7,00

8,50

***377J

6,50

6,75

6,75

LOPEZARIAS, MARCIAL

**814Y

7,00

6,75

7,00

LOPEZ TRASHORRAS,
ENRIOUE
LÓPEZ V AZQUEZ, C H RI STIAN
LORENZANA BARGUEIRAS,
SERGIO
MARTíNEZ MOREIRA, JOSÉ

*"*6057

6,75

6,75

6,50

**841S

5,25

7,00

6,00

***304N

7,00

6,75

6,75

***625N

6,25

6,50

6,50

4

t3
14
15
16
'|.7

18
19

1

NON APTO
5,75

5,00

NON APTO

""*530J

12

6,00
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Concello de lugo

ANTONIO
20

PEREZ GONZALEZ, BRUNO

***993X

6,00

6,75

6,75

21

PÉREZ vAzAUEz, JOSHUA
PORTEIRO FREIJEIRO, DIEGO
MANUEL
PRIETO ARAUJO, MARCOS
QUIROGA CARBALLADA,
RUBÉN
REGUEIRO DiAZ, ÓSCAR
RODRiGUEZ ALVAREDO,
ALBERTO
RODRIGUEZ BODENLLE, JOSE

"**6578

5,00

6,50

5,00

***340L

6,50

6,50

6,75

22
23

24
25

26
27

***922C

NON APTO

"**562E

8,50

8,00

8,50

"*850G

7,00

6,75

6,50

***551 C

6,50

6,50

6,50

***746V

5,50

6,25

6,75

6,00

7,00

6,50

LUíS

28

SANTOS CEA, ALBERTO

*"*900w

29

SEIJO CASTRO, DIEGO

***571 D

30

SILVA VAZOUE¿ DAVID

**"705R

7,00

6,00

7,75

VALLE PICO, JOSÉ

***380H

7,00

6,75

7,00

VIDAL LORENZO, SERGIO

***496E

6,00

6,50

6,50

31

32

NON APTO

Tendo en conta as puntuacións outorgadas en cada un dos temas extraídos
ao chou, procédese a cont¡nuación polo Tribunal,ao cálculo a media aritmética de
ditas puntuacións para determinar a cualificación final dos aspirantes no terceiro
exercicio, cos seguintes resultados:

GUALIFICACIÓN
No

Nombre

NIF

3'EXERCICIO
Puntuación

1

CALVO DARRIBA, RUBÉN

***1 g3H

7,75

2

7,08
5,5
5,67

3

CASTRO GÓMEZ, GONZALO

4

CASTRO PENEDO, GUTIER

***600c

5

CRENDE POLO, IAGO JOSÉ

***073B

DANS SANCHEZ, IAGO

***843L

5,5

EDREIRA TORRES, ADRIÁN

***1238

NON APTO

EXPÓSITO LÓPÉz, PABLO

***436F

5,58

FERRO LEA, DAVID

***325X

NON APTO

GARCíA SARMIENTO, ÓSCAR

*""781 P

NON APTO

GONZALEZ COTO, JUAN

***981V

5,42

GRANDíO MONTES, PAULO

***658C

7r5

7
8
9
10
11

12

II!Bá}H

16F

*"*065G

6

w

CAMPO FERNÁNDEZ, MARTÍN

**1

13

6,58
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14

IGLESIAS GONDAR,
FRANCISCO JESÚS
LAGE FLORES, JOSÉ MANUEL

15

LÓPEZARIAS, MARCIAL

l6

LOPEZ TRASHORRAS,
ENRIQUE
LÓPEZ v AZAUEZ, C H R ST IAN
LORENZANA BARGUEIRAS,
SERGIO
MARTÍNEZ MOREIRA. JOSE
ANTONIO
PÉREZ GONZÁLEZ, BRUNo

13

17
18
19
20
21

22
23

24
25

26

**"530J

NON APTO

"**377J
***814Y

6,67

**6057

6,67

***841S

6,09

***304N

6,83

"""625N

6,42

I

PÉREZ VAZOUEZ, JOSHUA
PORTEIRO FREIJEIRO, DIEGO
MANUEL
PRIETO ARAUJO, MARCOS
QUIROGA CARBALLADA,
RUBÉN
REGUEIRO DíAZ, ÓSCAR
RODRiGUEZ ALVAREDO,
ALBERTO
RODRIGUEZ BODENLLE, JOSE

6,92

***993X

6,5

*""6578

5,5

**340L

6,58

***922C

NON APTO

"**562E
*"*850G

8,33

***551

C

6,75
6,5

***746V

6,17

SANTOS CEA, ALBERTO

***900w

6,5

29

SEIJO CASTRO, DIEGO

***571 D

NON APTO

30

SILVA VA¿QUEZ, DAVID

***705R

6,92

VALLE PICO, JOSÉ

***390H

6,92

VIDAL LORENZO, SERGIO

***496E

6,33

27
28

31

32

LUíS

As cualificacións sinaladas no apartado anterior foron oportunamente
publicadas no Taboleiro de Anuncios do Concello de Lugo e na páxina web
mun¡cipal.

Unha vez presentadas as alegacións/reclamacións polos aspirantes do
referido proceso selectivo, reuniuse o Tribunal os días 7,12, 14 e 18 de xuño de
2019 para proceder a revisar os exercicios realizados e resolver motivadamente as
reclamacións formuladas polos interesados.

As 12 horas, do día 1 de xullo de 2.019, na Casa Consistorial de Lugo,
sita na Praza Maior no I de Lugo, reúnese o Tribunal cualificador da convocatoria
do proceso selectivo mediante o sistema de oposición para o acceso en
propiedade das referidas prazas de bombeiro conductor (6 prazas incluidas na OEP
2015 e 6 prazas incluidas na OEP de 2016), pertencentes ao cadro de persoal
14
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funcionario do Excmo. Concello de Lugo en quenda libre, co fin de resolver as
reclamacións presentadas polos aspirantes as probas do terceiro exercicio de
carácter obrigatorio e elim¡nator¡o, C) Proba de coñecemento teórico, consistente en
contestar por escrito, durante un tempo máximo de dúas horas, un tema elixido ao
chou dos incluidos no temario de materias comúns, e dous temas extraidos ao chou
dos incluídos no temario de materias específicas (Anexo ll), coa asistencia dos
seguintes membros deste que se citan a continuación:

Presidente: Don José Antonio Arias Lombardero, Func¡onario de Carre¡ra
A2 da Excma. Diputación Provincial de Lugo.

Vogais: Don José Manuel Río Espiño, Oficial da Policía do Concello de
Lugo.

Don Manuel Rodríguez Lendoiro, cabo (C2) da Excma. Diputación de A
Coruña.
Don Eduardo López Dorado, Bombeiro condutor

do

Concello de Lugo.

Secretario: Don Justo Díaz Rodríguez (Secretario xeral do Pleno).
O Tribunal por unanimidade acorda:

Primero.- Desestimar as alegac¡óns/reclamacións presentadas por don
Oscar Regueiro Díaz no escrito presentado con rexistro de entrada neste Concello
o día 30/05/2019, dacordo segu¡nte detalle:
Vista a reclamación do aspirante e unha vez examinado o contido da proba
realizada polo mesmo, o Tribunal considera que, en aplicación dos criterios de
valoración e de corrección empregados neste terce¡ro exercicio, a nota asignada a
este aspirante é correcta.

A estes efectos,

recóllense na presente acta os criterios de aval¡ación
utilizados por este Tribunal na corrección do referido exercicio.

Segundo.- Desestimar as alegacións/reclamacións presentadas por don
José Luis Rodríguez Bodenlle no escr¡to presentado con rexistro de entrada neste
Concello o día 30/05/2019, de acordo co seguinte detalle:
Vista a reclamac¡ón do asp¡rante e unha vez examinado o contido da proba
realizada polo mesmo, o Tribunal considera que, en aplicación dos criterios de
valorac¡ón e de corrección empregados neste terceiro exercicio, a nota as¡gnada a
este aspirante é correcta.

r¡
MVRALIá
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A

estes efectos, recóllense na presente acta os criterios de avaliación

utilizados por este Tribunal na corrección do referido exercicio.

Terceiro.- Desestimar as alegacións/reclamacións presentadas por don
Sergio Vidal Lorenzo no escrito presentado con rexistro de entrada neste Concello
o día 30/05/2019, de acordo co seguinte detalle:
Vista a reclamación do aspirante e unha vez examinado o contido da proba
rcalizada polo mesmo, o Tribunal considera que, en aplicación dos criterios de
valoración e de corrección empregados neste terceiro exercicio, a nota asignada a
este aspirante é correcta.

A

estes efectos, recóllense na presente acta os criterios de avaliación

utilizados por este Tribunal na corrección do referido exercicio.

Cuarto,- Desestimar as alegacións/reclamacións presentadas por don Óscar
García Sarmiento no escrito presentado con rexistro de entrada neste Concello o
día 30/05/2019, de acordo co seguinte detalle:
Vista a reclamación do aspirante e unha vez examinado o contido da proba
realizada polo mesmo, o Tribunal considera que, en aplicación dos criter¡os de
valoración e de corrección empregados neste terceiro exercicio, a nota asignada a
este aspirante é correcta.

A

estes efectos, recóllense na presente acta os criter¡os de avaliación

utilizados por este Tribunal na corrección do referido exercicio.

Por outra banda, solicitado por este aspirante as notas individualizadas
outorgadas polo Tr¡bunal en cada un dos temas extraídos ao chou, estas son as
que indican de seguido:
MATERIAS COMÚNS

.

TEMA 3.- O RÉXIME LOCAL ESPAÑOL: PRINCIPIOS CONSI/TUCIONA/S.
ENTIDADES LOCAIS, O MUNICIPIO. POBOACIÓN E TERMO
M(JNIdPAL. ORGANIZACIÓN E COMPETENCIAS. SERY/ZOS
MUNICIPAIS. O MUNICIPIO DE LUGO

AS

Puntuación:4 pu ntos

16
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MATERTAS

especincts

TEMA 1.- Rescafes en accidentes de tráfico, ferramentas, técnicas de
excarceración, apertura de poñas, te¡tos, desprazamento do volante,
separación da parte dianteira do vehículo, extracción da vitima.
Puntuación:6,5 puntos

TEMA 3.- C/ases de fogo, concepto das drsfrnfas c/ases de fogo. Tipos de
propagación.
Puntuación:5 puntos

Quinto.- Desestimar as alegacións/reclamacións presentadas por don José
Valle Pico no escrito presentado con rexistro de entrada neste Concello o día
310612019, de acordo

co seguinte detalle:

Vista a reclamación do aspirante e unha vez exam¡nado o contido da proba
realizada polo mesmo, o Tribunal considera que, en apl¡cac¡ón dos criterios de
valoración e de corrección empregados neste terceiro exercicio, a nota asignada a
este aspirante é correcta.

A estes efectos,

recóllense na presente acta os criterios de avaliación

utilizados por este Tribunal na corrección do referido exercicio.

Sexto.- Desestimar as alegacións/reclamacións presentadas por don
Gonzalo Castro Gómez no escrito presentado con rexistro de entrada neste
Concello o día 3110512019, de acordo coas seguintes consideracións:
14.- Solicitado por este aspirante as notas individualizadas outorgadas polo
Tribunal en cada un dos temas extraídos ao chou así como a revisión da
puntuación que obtivo no terce¡ro exercicio, ditas notas son as que ¡nd¡can de
seguido:

A. MATERIAS COMÚNS

.

r¡
MVRALIA
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Puntuación:5,25 puntos

A puntuación obtida polo aspirante en relación a este tema de acordo cos
cr¡ter¡os de corrección establecidos polo Tribunal motívase pola consideración das
seguintes cuest¡óns:

-

O RÉxIME LocAL EsPAÑoL: PRINcIPIoS coNSTITUcIoNAIS:

a) O asp¡rante non fai mención algunha nin def¡ne o concepto de Réxime Local.
b) En relación ás normas de referencia unicamente cita a Constituc¡ón Española

de

1978 e a Le¡ 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local.

c)

-

No que respecta aos princip¡os const¡tucionais refírese unicamente ao Título
Vlll, ao contido do artigo 137 sen citalo e ao capítulo segundo, en concreto ao
contido do artigo 141. Posteriormente menciona parte do cont¡do do art¡go
140 no apartado correspondente ao municip¡o. Non sinala expresamente cales
son os pr¡nc¡pios constituciona¡s relativos ao réxime local nin se refire ao
cont¡do do artigo 142

AS ENTIDADES LOCAIS:

a)
b)

O aspirante non fai mención algunha nin def¡ne o concepto de entidades locais
de acordo co prev¡sto nos artigos 3.1e 3.2 da Lei 7/1985.

O aspirante non fai referencia algunha ás entidade locais galegas segundo o
prev¡sto na Lei 5/1997.

O MUNICIPIO:

a)

O aspirante aporta un concepto de municipio similar ao previsto no artigo 1.1
da Lei 7/L985, aínda que non é totalmente correcto xa que
que ,,

,

di

é

a

entidade básica do orgon¡zoc¡ón municipol" e non fai referencia ao número de
d¡to artigo. Non fai refencia algunha ao artigo 11.1 n¡n ao seu contido.

b)

Refírese ao contido do artigo 11..2 ao sinalar os elementos do mun¡cipio pero
non cita dito artigo.

POBOACIÓN

a)

E

TERMO MUNICIPAL:

Def¡ne o termo municipal de acordo co previsto no artigo LZ.1da Lei 7/Lgg5,
pero sen citalo. Non fai mención algunha nin ao número nin ao contido do
artigo 12.2. Fa¡ referencia a parte do contido do artigo 13.1 pero sen c¡talo.

18
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b)

-

Define á poboación de acordo co previsto no artigo no art¡go 15 sen c¡talo
aínda que non reproduce a totalidade de dito artigo. Fai referencia a parte do
contido do artigo 16 sen c¡talo e refírese aos artigos 17 e 18 reproduc¡ndo parte
do seu contido.

ORGANIZACIÓN E COMPETENCIAS:

a)

Orga nización

.

Non menciona os artigos L9.179.2 e 19.3 da LeiT/!985 nin se refire ao
seu contido.

.
o
b)

Competencias

.
o
.
-

Non fai mención aos artigos 7.1, 7.2,7 .3 e 7.4 da Lei 7/1985, aínda que
sinala algunha parte do seu contido
Non fai mención aosartigos 25.1 e 25.2 da Lei 7/1985 pero sí reproduce
a ma¡or parte do seu contido aínda que con algún erro conceptual.

Non fa¡ mención ao artigo 27.L da Lei 7/1985 pero sí reproduce boa
parte do seu contido.

SERVIZOS MUNICIPAIS:

a)
-

Non menciona os artigos 2O.2,2O.3,29.7,29.2 e 29.3 e 121.1 da le¡
7/1985da Lei 7 /7985 nin se refire ao seu contido
Menciona o artigo 20.1 da referida Lei aínda que con erros no seu
contido.

Non fai mención aos artigos artigos 26.2 e 26.3 da Lei 7/1985. Reproduce o
cont¡do do artigo 26.1aínda que sen c¡talo.

O MUNICIPIO DE LUGO:

a)

No apartado relat¡vo ao Mun¡c¡pio de Lugo, refírese a cuestións relat¡vas ao seu
terr¡torio e poboación, pero respecto da súa organlzac¡ón unicamente sinala
que ten 25 concelleiros

MATERIAS ESPECíFICAS.

o

TEMA 1.- Rescates en occidentes de tráfico, ferromentos, técn¡cos de excorceroción,

operturo de portos, teitos, desprozomento do volonte, seporoción do porte
dionte¡ro do vehículo, ertrocción do vítimo.

r¡
MUMLIá

19

SECRETARIO XERAL DO PLENO
JDR
Ref: Acta revisión 30 exercic¡o proceso select¡vo bombero condutor...
Asunto: Resolución alegacións/reclmacións

Puntuac¡ón:5 puntos

A puntuación obtida polo aspirante en relación a este tema de acordo cos
criterios de corrección establecidos polo Tribunal motívase pola cons¡deración das
segu¡ntes cuestións:

No apartado 'rescafes en accidente de tráfico" o opositor FAI UNHA
INTRODUCCION MOI BASICA LIMITANDOSE A SINALAR de forma SINXELA
algunha das labores dos SEIS.
Non fai mención ningunha sobre o "protocolo"
"intervención" como figura nos criterios publ¡cados.

nin sobre a fase

de

No apartado "desprazamento do volante'áínda que menciona que
ferramentas e útiles son necesarios, non explica como se realiza esa técnica.
No apartado "separación da parte dianteira do vehículo", onde se debería
definir e redactar con rigorosidade as técnicas de abatemento e levantamento do
cadro de mandos, a redacción básica da técnica que menciona, non está clara.
No apartado de "apertura de portas", enumera de forma confusa algunha
técnica, pero en ningún caso define e desenrola con rigorosidade as técnicas de
apertura da porta dianteira por bisagra/por fechadura, porta trase¡ra por bisagra/por
fechadura, xeración da terceira porta, apertura de portas "ás de gaivota",apertura de
portas correderas.
Este tribunal tivo en conta á hora de poñer a nota final a este tema, que non
está completo, xa que faltan dous epígrafes do título sen desenvolver, nin tan

sequera menciónanse, como son TEITOS e EXTRACCION DA VICTIMA, polo tanto
considérase un tema incompleto.

.

TEMA 3.- Closes de
propogación.

fogo, concepto dos distintos closes de fogo. Tipos

de

Puntuación:6,25puntos.

A puntuación obt¡da polo aspirante en relación a este tema de acordo cos
criterios de corrección establec¡dos polo Tribunal motívase pola consideración das
seguintes cuestións:
Na "introdución" non queda clara a d¡ferencia entre lume, lume controlado e
incendio.
Non define o que é una combustión segundo UNE 13943:2018
"Clases de lume":.

ü!
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No apartado denominado " pola natureza do combustible", aínda que cita
todas as clases de lume, non están definidos con rigorosidade, e non cita "lumes da
clase E".
No apartado que o opositor cita como "pola actividade", no que fai mención
lumes urbanos, industriais e forestais, realmente esta clasificac¡ón corresponde
á "pola contorna do incendio", polo tanto non se corresponde o tÍtulo da clasificación
cos tipos de lumes descritos.

a

No apartado de " segundo a velocidade de propagación" falta definir con
riqorosidade os conceptos de oxidación e combustión.
No apartado de "tipos de propagac¡ón", aínda que cita e define os 3 tipos
coñecidos (condución-convección-radiacción), non fai mención ós t¡pos de
propagación horizontal, vertical e descendente, n¡n os factores que ¡nciden na
propagación dun incendio.

-Segundo

o

criterio

de

corrección, no apartado

de " pola forma

de

manifestarse" o opos¡tor non fai ningunha mención.

-Segundo o criterio de corrección , no apartado de
desenvolven", o opositor non fa¡ ningunha menc¡ón.

" polo lugar onde se

-Segundo o cr¡ter¡o de corrección, no apartado " polo uso que se lle dá ou a
activ¡dade desenvolta", o opositor non fai n¡ngunha mención.
Debido as características deste tema, que só se compón de 3 epígrafes, o
Tribunal tivo en conta á hora de dar a nota final que fose o mais completo posible,
sen embargo o opos¡tor non desenrolou 3 apartados ¡mportantes como son :
-pola forma de manifestarse.

-polo lugar onde se desenvolven.
-polo uso que se lle da ou a actividade desenvolta.

Polo tanto, considera o tema ,,parcialmente incompleto', e tendo en conta á
hora de avaliar o tema.

. . . 24.- Dado que na súa recramación, D. Gonzaro castro Gómez soricita a
revisión da puntuación que obtivo no terceiro exercicio, e entre as súas
aregacións,
fai mención expresa á proba rearizada por outro dos aspirantes neste-mesmá
exercicio comparándose con é1, en concreto, D. Gutier castro penedo, o Tribunal

7¡
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acorda revisar e comparar os exames realizados por ambos aspirantes aos efectos
de pronunciarse sobre as alegacións formuladas por D. Gonzalo Castro Gómez.

TEMA 3.- O RÉXIME LOCAL ESPAÑOL: PRINCIPIOS
CONSTITUCIONAIS. AS ENTIDADES LOCAIS. O MUNICIPIO. POBOACIÓN E
TERMO MUNICIPAL. ORGANIZACIóN E COMPETENCIAS. SERVIZOS
MUNIC| PATS. O MUNTCTPTO DE LUGOIMATERtAS COMÚN».
En relación a este tema, e tras á análise polo miúdo realizada polo Tribunal da
exposición feita polos aspirantes D. Gonzalo Castro Gómez e D. Gutier Castro
Penedo compre realizar as seguintes consideracións:

-

D. Gutier Castro Penedo, realiza a súa exposición facendo mención a todos e cada

un apartados dos que consta o citado tema, con excepción do punto relativo ao
Réxime Locol espoñol, respecto do cal non realiza introdución pasando
directamente a falar dos princip¡os co nst¡t uc¡o na is.

-

D. Gonzalo Castro Gómez, ao igual que o asp¡rante anterior, tampouco realiza
¡ntrodución no apartado relativo ao Réxime Local espoñol e comeza falando
d¡rectamente dos principios const¡tuc¡onais. Por outra banda, no apartado relativo
ás entidodes locois, non di absolutamente nada e no apartado relativo ao Municipio

de Lugo, refírese a cuestións relat¡vas ao seu territorio e poboación, pero respecto
da súa organización unicamente sinala que ten 25 concelleiros.

Non obstante ao anterior,

e

tendo en conta que

a

exposición e

desenvolvemento deste tema realizada por D. Gonzalo Castro Gómez, foi máis
clara e ordenada, e no seu conxunto, o contido de tema está mellor exposto, o
Tribunal puntuou con máis nota o tema realizado por D. Gonzalo castro Gómez
(5,25 puntos), que o tema realizado por D. Gutier Castro penedo (5 puntos)

TEMA l.- Rescates en accidentes de tráfico, ferramentas, técnicas de
excarceración, apertura de portas, teitos, desprazamento do volante,
!3. narte diante¡ra do vehículo, extracción da vírima. (MATEHAé
"_"ljj19l9l
ESPECTFTCAS).
En relación a este tema, e tras a revisión practicada por todos os membros

do Tribunal das súas anotac¡óns individuais rearizadas durante o pro""ro Já

corrección do terceiro exercicio, o[séryase un erro na transcrición da puntuacióÁ
ortoro"da n""t"_t"am D. Grti., C"rko p@
"op"á"iJn
puntuación de 5 puntos neste tema, const,a no expediente qr"
n"
rcalizada para carcurar á media aritmética das puntuacibns obtidai
nos e te'mas áás
que constou este exerc¡cio, outorgóusele a este aspirante
unha puntuación de 6
puntos
neste tema 1 do temario de materias específicás.
22
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Detectado o erro, o Tribunal rev¡sa novamente o contido da exposición feita
polos aspirantes D. Gonzalo Castro Gómez e D. Gutier Castro Penedo en relación
aos diferentes apartados dos que consta este tema e realiza as seguintes
consideracións:

- Ningún dos aspirantes realiza unha ¡ntrodución ao tema de acordo cos
criterios de corrección fixados polo Tribunal na súa reun¡ón de dala 27 de maio do
2019.
Os dous opositores mencionan ao longo da súa exposición algúns
conceptos a desenvolver dentro do primeiro apartado do tema como por exemplo
os relativos á estabilización do vehículo e á abordaxe. No que respecta á
estabilización, o exame realizado por D. Gutier Castro Penedo contén unha
explicación máis completa de dito concepto que a realizada por D. Gonzalo Castro
Gómez.

- No apartado relativo ás ferramentas, ambos aspirantes fan referencia a
esta cuestión no seu exame, pero o Tribunal considera que D. Gonzalo Castro
Gómez realiza unha exposición máis completa do contido a desenvolver dentro
deste apartado, incluíndo unha definición de dito concepto.

- En relación ás técnicas de excarceración, n¡ngún dos aspirantes refírese
ao contido do apartado de acordo cos criterios de corrección fixados polo Tribunal e
anteriormente sinalados.

-

No tocante á apertura de portas, a exposición realizada polos dous
aspirantes é moi similar, aínda que D. Gutier Castro Penedo fai referencia á
denominada técnica da terceira porta.

- No apartado adicado aos teitos, sendo este un epígrafe principal do tema,
o aspirante D. Gonzalo Castro Gómez non fai mención algunha na súa exposición a
esta cuestión. Pola súa banda, D. Gut¡er Castro penedo aporta datos moi básicos
do contido do apartado.

- En relación ao desprazamento do volante, a exposición realizada por
ambos aspirantes soamente aporta elementos moi básicos do contido do apartado
considerando os cr¡terios de corrección fixados polo Tribunal anteriormente
indicados.
- No que respecta á separación da parte d¡anteira do vehículo, o aspirante
D. Gutier castro Penedo reariza unha exposición deste apartado moi básica. D.
Gonzalo castro Gómez recorre no seu tema unha exposic¡ón algo meflor que o
outro asp¡rante, pero incompleta con respecto ao cont¡do fixado polo Tribunal nos

seus criterios de correcc¡ón.
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- Por último, no apartado relativo á extracc¡ón da vítima,sendo este un
epígrafe principal do tema D. Gonzalo Castro Gómez non se refire ao mesmo na
súa exposición, mentres que D. Gutier Castro Penedo reflicte datos moi básicos do
cont¡do do mesmo.
- Finalizada a revisión,e tendo en conta que o opositor deixa dous epígrafes
principais sin desenvolver, o Tribunal considera que o tema está incompleto, por
tanto determina que a nota outorgada a D. Gonzalo Castro Gómez neste tema, é
correcta (5 puntos), é que a puntuac¡ón que lle corresponde a D. Gutier Castro
Penedo, unha vez emendado o erro sinalado no parágrafo anterior é de 5 puntos,
polo que procede volver a calcular a nota outorgada a este asp¡rante no terceiro
exerc¡c¡o.

TEMA 3.- Clases de fogo, concepto das distintas clases de fogo. Tipos
de propagación . (M ATERTAS ES PECíF\ CAS).
En relación a este tema, e tras á análise polo miúdo realizada polo Tribunal da
exposición feita polos aspirantes D. Gonzalo Castro Gómez e D. Gutier Castro
Penedo compre realizar as seguintes cons¡deracións:

-

D. Gutier Castro Penedo, realiza parte da súa expos¡c¡ón facendo mención
aos "axentes extintores", apartado que non forma parte de este tema e que
non foi tido en consideración polo Tribunal para a súa valoración.

-

O resto da exposición realizada por ambos aspirantes é moi similar, aínda
que tendo en conta que a realizada por D. Gonzalo Castro Gómez foi
considerada polo Tribuna lcomo máis clara e ordenada, foi puntuada cunha
nota máis alta (6,25 puntos) que a puntuación outorgada neste tema a D.
Gutier Castro Penedo (6 puntos).

Por consegu¡nte, detectado o erro anteriormente expresado este Tribunal
acordou rectificar a puntuación outorgada a D. Gut¡er Castro penedo no terceiro
exercicio, como consecuencia do erro de transcrición sinalado. A puntuación
definitiva deste asp¡rante no terceiro exercicio unha vez emendado o erro sinalado e
calculada de novo a media ar¡tmética das puntuac¡óns obtida é de 5,33 puntos.

Sétimo.- O Tribunal acordou tras a revisión dos exames realizados do
terceiro exerc¡co do referido proceso selectivo, na reunión celebrada o día I de
xullo de 2019, publicar a presente Acta no Taboleiro de Anuncios do concello de
Lugo e na páxina Web municipal.
Conforme ao disposto no art¡go 45.1.b) da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do
_
Procedimento Adm¡nistrat¡vo común das Administracións públicas, a presente
publicación produce os efectos de notificac¡ón individualizada a cada un dos
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reclamacións o terceiro exercicio da presente
convocatoria, significándolles, ademais, a posibilidade de presentar, no plazo de 1
mes a contar dende o dia seguinte o de esta publicación, recurso de alzada nos
termos establecidos nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, ante este Tribunal
cualificador ou ante a Xunta de Goberno Local como órgano competente pAra

aspirantes

que presentaran

resolvelo.

E para que así conste e surta os efectos legais oportunos, levantase a
presente acta as 14
lugar e data anteriormente expresados, unha vez
firmada por todos os

Tribunal, de cuxo acto este

o
Asdo.:

o
Arias Lombardero.

Vogal.

a\
ae,

Asdo.: Eduardo López Dorado.
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certifico.
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Asdo.:

íaz Rodríguez.

