
CONCELLO DE MONFORTE DE LEMOS
SECRETARÍA

DECRETO
Id.Pl.: SE/decreto

ASUNTO: CORRECCION DE ERROS EN BASES SELECCION CATRO AUXILIARES DE POLICIA LOCAL

Visto o informe da TAX de data 18/04/2018 .

Resolvo

 PRIMEIRO.- Proceder a corrección de erros de transcripción  conforme ó artigo 108.2 da Lei 
39/2015 de 1d e outubro do procedemento administrativo común na acta de XGL de data 16 de 
abril de 2018 , de modo que:

Nas  BASES PARA A SELECCIÓN DE  DE CATRO AUXILIARES DE POLICIA LOCAL, onde 
dicía:
“
“1.A selección dos aspirantes efectuarase polo sistema de oposición libre e constará das seguintes probas:

Previa a realización dos exercicios procederase a práctica da talla.

 1) Primeiro (de carácter obrigatorio e eliminatorio): Consistirá en realizar as probas físicas que se 
especifican no anexo II e será cualificado de apto ou non apto.

2) Segundo (de carácter obrigatorio e eliminatorio): A proba de avaliación dos coñecementos dos/as 
aspirantes deberá amosar o dominio dos contidos do temario que se inclúe no anexo III. 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.

3) Terceiro (de carácter práctico e igualmente obrigatorio y eliminatorio):  Proba específica sobre 
coñecemento do termo municipal e da toponimia local. O órgano de selección someterá aos/ás 
aspirantes a unha proba para determinar o seu nivel de coñecemento sobre as características 
propias do concello e a toponimia local, incluíndo entre outros vías públicas , parroquias, 
servizos públicos, lugares de interese...,  consistente en tres preguntas curtas. Os/as aspirantes 
disporán dun tempo máximo de media hora para a súa realización. Cualificarase de cero a tres 
puntos, sendo necesario acadar como mínimo unha puntuación de un con cinco puntos (1´5) para 
superala.”

4). Coñecemento da lingua galega. O tribunal valorará o nivel de coñecemento da lingua galega 
dos/as aspirantes, mediante unha proba que se cualificará de cero a tres puntos, sendo necesario 
acadar como mínimo unha puntuación de un con cinco puntos para superala. Esta proba poderá 
sustituirse pola acreditación do coñecemento da lingua galega mediante a presentación do título 
do CELGA 3 (terá a mesma validez posuír a certificación de aptitude do curso de lingua galega 
regulados na Orde do 1 de abril de 2005 de INICIACIÓN).
O resultado desta proba cualificarase como apto ou non apto.
Debe dicir: 
“1.A selección dos aspirantes efectuarase polo sistema de oposición libre e constará das seguintes probas:
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Previa a realización dos exercicios procederase a práctica da talla.

 1) Primeiro (de carácter obrigatorio e eliminatorio): Consistirá en realizar as probas físicas que se 
especifican no anexo II e será cualificado de apto ou non apto.

2) Segundo (de carácter obrigatorio e eliminatorio): A proba de avaliación dos coñecementos dos/as 
aspirantes deberá amosar o dominio dos contidos do temario que se inclúe no anexo III. 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.

3).Coñecemento da lingua galega. O tribunal valorará o nivel de coñecemento da lingua galega dos/as 
aspirantes, mediante unha proba que se cualificará de cero a tres puntos, sendo necesario acadar como 
mínimo unha puntuación de un con cinco puntos para superala. Esta proba poderá sustituirse pola 
acreditación do coñecemento da lingua galega mediante a presentación do título do CELGA 3 (terá a mesma 
validez posuír a certificación de aptitude do curso de lingua galega regulados na Orde do 1 de abril de 2005 
de INICIACIÓN).
O resultado desta proba cualificarase como apto ou non apto.”

SEGUNDO.- En aras da máxima transparencia e do intento de garantir en todo caso os dereitos 
dos posibles aspirantes as prazas que nos ocupan,  unha vez acordada a corrección de erros que 
nos ocupa inserirase nota informativa na páxina web onde se fagan constar as incidencias 
acaecidas e colgaranse tanto alí como no taboleiro de anuncios do concello as bases coa corrección 
de erros practicada, e o informe que sustenta tal acordo.

TERCEIRO.- Contra a presente resolución que pon fin á vía administrativa poderá o interesado 
interpoñer recurso de reposición perante o  mesmo órgano que a ditou, no prazo dun mes, ou 
recurso contencioso-administrativo perante o Xulgado do Contencioso-Administrativo, no prazo 
de dous meses, ámbolos dous prazos contados dende o día seguinte ó da recepción da presente 
notificación.

MONFORTE DE LEMOS,  data da sinatura do Sr. Alcalde
Ordena e asina o Sr. Alcalde

Certifica e asina o Sr. Secretario
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