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RECTIFICACIÓN ANUNCIO 
 
SELECCIÓN DUN/A ARQUITECTO/A TÉCNICO, POR ACCESO LIBRE (CONCURSO - 
OPOSICIÓN).    
 
 
1.  O segundo parágrafo do apartado "1. Fase de oposición" (Decreto da Alcaldía do 14.01.2021,- 
BOP nº. 12, do 20 de xaneiro- que modifica o anterior Decreto da Alcaldía do 26.11.2020 -BOP nº. 
219, do 22 de decembro-), establece: 
"A cualificación final da oposición virá determinada pola suma das puntuacións obtidas nos 2 
primeiros exercicios e deberá ser igual ou maior de 15 puntos, obtendo un mínimo de 7,5 en 
cada un deles, para que se poida considerar superada esta fase"  
  
Detectado polo tribunal que a puntuación do primeiro exercicio outorgouse partindo da premisa de 
que para superar a proba era necesario obter un mínimo de 5 puntos sobre 10, en lugar de 7,5 
puntos sobre 15 consonte establecen as bases da convocatoria, o tribunal acordou revisar as 
puntuacións aplicando este último criterio, e facelas públicas coa resolución das reclamacións. 
 
No anuncio publicado o pasado 7 de xullo coas resolucións as reclamacións, mantense 
erroneamente a puntuación outorgada inicialmente, polo que é necesario corrixir a mesma 
consonte ao establecido nas bases da convocatoria.  
 
 
2. Resolución das reclamacións ao primeiro exercicio. 
 
- Estímanse as reclamacións que solicitaban a anulación das preguntas nºs. 38 e 59, sendo 
substituídas polas de reserva nºs. 1 e 2.  
 
- Desestímanse as restantes reclamacións.  
 
 
3. A puntuación do primeiro exercicio, logo da estimación das reclamacións e da 
corrección consonte ao criterio de que para superar a proba é necesario obter un mínimo 
de 7,5 puntos sobre 15, queda como sigue: 
 
PRIMEIRO EXERCICIO. PUNTUACIÓN  
 

CÓDIGO DNI PUNTOS 

ARQT036 ***8208** 8,40 

ARQT017 ***9699** 8,40 

ARQT009 ***5029** 8,70 

ARQT021 ***9707** 8,70 

ARQT002 ***9872** 9,60 

ARQT022 ***5191** 9,30 

ARQT001 ***9286** NON APTO 

ARQT004 ***8946** NON APTO 
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ARQT005 ***4688** NON APTO 

ARQT006 ***1291** NON APTO 

ARQT008 ***3763** NON APTO 

ARQT011 ***1205** NON APTO 

ARQT012 ***2123** NON APTO 

ARQT013 ***6003** NON APTO 

ARQT016 ***4716** NON APTO 

ARQT020 ***0836** NON APTO 

ARQT023 ***0029** NON APTO 

ARQT024 ***7217** NON APTO 

ARQT025 ***7809** NON APTO 

ARQT027 ***0567** NON APTO 

ARQT029 ***8794** NON APTO 

ARQT031 ***1663** NON APTO 

ARQT033 ***3295** NON APTO 

ARQT034 ***2424** NON APTO 

ARQT035 ***2876** NON APTO 

 
 
4. Convócase aos aspirantes que superaron o primeiro exercicio, para a celebración do segundo 
exercicio da fase de oposición, para o día 13 de xullo de 2021, ás 09:00 hs. no Edificio Liceo. 
 
   Secretario 
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