OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO 2013
ADMINISTRATIVO/A DE ADMINISTRACIÓN XERAL
PROMOCIÓN INTERNA
RESOLUCIÓN RECLAMACIÓNS E CONVOCATORIA DO 2º EXERCICIO
En Vigo, sendo as 12.00 horas do día 6 de xullo de 2017, reuniuse na Sala Anexa ao Pleno
o órgano de selección do proceso selectivo para a provisión pola quenda de promoción interna, de
dúas prazas de Administrativo/a de Administración Xeral, mediante o sistema de concursooposición, incluídas na Oferta de Emprego Público do ano 2013, para o estudio e evaliación da
seguinte alegación:
- alegación presentada por Xosé Lois Romero Falque con data 29/06/2017 (código da solicitude
W235591-3567), formulando reclamación da cualificación de dúas preguntas do 1º exercicio test
realizado o día 28/06/2017 e solicitando nova puntuación do 1º exercicio test:
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1ª) considera que a pregunta nº 39 está mal cualificada por canto dase por correcta a letra a)
Culpabilidade, cando debería ser a c) Retroactividade das disposicións sancionadoras non
favorables. Manifesta que segundo a literalidade do artigo 94 do RDL 5/2015 de 30 de outubro
(Estatuto Básico do Empregado Público) é un principio da potestade disciplinaria a Culpabilidade,
xunto con outras. Non é a Retroactividade das disposicións sancionadoras non favorables.
En relación coa alegación formulada cómpre indicar que se ben na plantilla publicada
marcouse como resposta correcta a a) Culpabilidade, para a corrección do test mediante o
programa informático tomouse como resposta correcta a c) Retroactividade das disposicións
sancionadoras non favorables.
En consecuencia, o alegado non afecta ás puntuacións outorgadas. A pregunta nº 39
deberá quedar na plantilla de corrección como segue:
39. Segundo o disposto no art. 94 do RDL 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o Texto
Refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, a potestade disciplinaria das
Administracións Públicas en relación ás infraccións cometidas polo persoal ao seu servizo non se
exercerá de acordo cun dos seguintes principios:
a) Culpabilidade
b) Proporcionalidade
c) Retroactividade das disposicións sancionadoras non favorables
d) Legalidade e tipicidade das faltas e sancións
2ª) considera que a pregunta nº 40 está mal cualificada porque hai dúas respostas correctas: a
letra a) Axustaranse ao orden de xerarquía que establezan as Leis e a d) Axustaranse ao orden de
xerarquía que establezan a Constitución e o resto do ordenamento xurídico. Manifesta que da
literalidade de todo o artigo 128 da Lei 39/2015 (Procedemento Administrativo Común das
Administracións Públicas) a orde de xerarquía das leis e disposicións regulamentarias establécea
a Constitución e o resto do ordenamento xurídico, que son as leis. Por iso tanto a letra a) como a
letra d) son dúas respostas correctas.
Toda vez que o enunciado da pregunta invoca expresamente o artigo 128 da Lei 39/2015,
a resposta que se atén á literalidade do precepto e a a), polo que a pregunta está ben cualificada.
Polo exposto, desestímanse as alegacións formuladas, non procedendo a revisión das
cualificacións outorgadas.
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Convócase aos aspirantes que superaron o primeiro exercicio, para a realización do
segundo exercicio (resolución de dous supostos teórico-prácticos de carácter procedimental e
administrativo), que terá lugar o vindeiro xoves 13 de xullo, ás 12,00 horas, na Aula da Policía
Local (sita na Policía Local de Vigo, Praza do Rei nº 1).
Durante o desenvolvemento da proba os/as aspirantes poderán facer uso dos textos legais
dos que acudan previstos/as. Porén, non se permitirá o manexo de textos comentados, libros de
formularios nin dispositivos dixitais.
Os/as aspirantes deberán acudir provistos de D.N.I. e bolígrafo.
Vigo, 06 de xullo de 2017
A SECRETARIA TITULAR DO ÓRGANO DE SELECCIÓN
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