CONSORCIO PROVINCIAL DE LUGO PARA A PRESTACIÓN DO SERVIZO CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO

PUBLICACIÓN DA RESOLUCIÓN DA PRESD)ENCIA
DO
CONSORCIO
PROVmCIAL DE LUGO PARA A PRESTACIÓN DO SERVIZO CONTRA INCENDIOS
E SALVAMENTO DE DATA 29 DE XULLO DO 2019, POLA QUE SE RESOLVEN OS
RECURSOS DE ALZADA INTERPOSTOS E SE APROBA UNHA NOVA LISTA DOS

ASPIRANTES QUE SUPERARON O CONCURSO DE MÉRITOS PARA A CREACIÓN
DUNHA BOLSA DE EMPREGO TEMPORAL DE BOMBEIRO-CONDUTOR
PARA ATENDER AS NECESIDADES TEMPORAIS E INTERINIDADES DO

CONSORCIO

PROVINCIAL

DE

SERVIZO CONTRA INCENDIOS

LUGO

PARA

A

PRESTACIÓN DO

E SALVAMENTO.

Por resolución da Presidencia do Consorcio de data 3 de maio do 2019, aprobouse a lista
definitiva de admitidos e excluidos no procedemento para a creación dunha bolsa de emprego
temporal de bombeiro-conductor para atender as necesidades temporais e interinidades no
Consorcio Provincial de Lugo para a Prestación do Servizo contra Iticendios e Salvamento, o
que foi publicado en dita data na páxina web e no taboleiro de anuncios do Consorcio.
Reunido o Tribunal cualificador os dias 8 e 9 de maio do 2019, e de acordó co establecido ñas

bases reguladoras novena e décima, procedeuse á valorar e puntuar os documentos presentados
polos aspirantes seguindo os criteriosrecollidos no ANEXO I.
Con data 10 de maio do 2019, o Presidente do Consocio Provincial de Lugo para a Prestación
do Servizo contra Incendios e Salvamento, adoptou resolución pola que se aprobou a lista dos
aspirantes que superaron o concurso de méritos para a creación duuha bolsa de emprego
temporal de bombeiro-condutor para atender as necesidades temporais e interinidades do
consorcio provincial de Lugo para a prestación do servizo contra incendios e salvamento. Dita

resoluciónfoi obxecto de publicaciónno Taboleiro de Anuncios e na páxinaweb do consorcio.
Interpostos polos interesados diferentes recursos de alzada contra os actos e decisións do
Tribunal Cualificador, e uiiha vez revisados os mesmos, con data 29 de xullo do 2019 o
)ara a Prestación do Servizo contra Incendios e
Presidente do Consocio Provincial de Lugo para
Salvamento, adoptou a seguinte RESOLUCIÓN, í,icuxo texto íntegro é o que segué:

"Vista aproposta da Secretaría Intervención do Consorcio na que textualmente se di:
"Vistos os recursos de alzada interpostos contra o Tribunal Cualrficador nomeado para
nomeado para levar a cabo a valoración dos méritos dos aspirantes no procedemento para a
creación dunha bolsa de emprego temporal de bombeiro-condutor para atender as necesidades
temperáis e interinidades no Consorcio Provincial de Lugo para a Prestación do Servizo contra
Incendios e Salvamento, cuxa convocatoria e bases foron aprobadas mediante resolución da

Presidencia de data 3 de abril do 2019, o que foi publicado no Boletín Oficial da Provincia de
data 9 de abril do 2019.

I. ANTECEDENTES DE FEITO
PRtMEIRO. Reunido o Tribunal cualificador os dios 8 e 9 de maio do 2019, e de acordó co
establecido ñas bases reguladoras novena e décima, procedeuse á valorar e puntuar os
documentos presentados polos aspirantes seguindo os criterios recollidos no ANEXO I.
SEGUNDO. De acordó co anteriormente exposto, con data 10 de maio do 2019, o Presidente

do Consocio Provincial de Lugo para a Prestación do Servizo contra Incendios e Salvamento,
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adoptou a seguinte resolución, que foi obxecto de publicaciónno Taboleiro de Anuncios e na
páxina web do Consorcio:

1. Aprobar a lista dos aspirantes mellar cualificados que obtíveron no concurso de méritos
unha puntuación de 20 ou máis puntos, segundo sinalaba a base no trece, e que polo tanto
conformarán a bolsa de emprego temporal de bombeiro-conductor para atender as necesidades
temperáis e interinidades no Consorcio Provincial de Lugo para a Prestación do Servizo contra
Incendios e Salvamento.

1

TAIBO CASTRO, MARIO

2
3

VILA MAYOR, PABLO
BAENA MUÑOZ, JOSÉ MANUEL

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

MAANON LÓPEZ, RAMÓN
MONTES SOLIS, GUSTA VO
BECERRA GALEGO. ALEXANDRE
FERNANDEZ DÚO, AITOR
SALVADOR RODRÍGUEZ, CARLOS
PANTIN LÓPEZ, ROÍ
VIJANDE URDIERES, RODRIGO
CUPEIRO MARTÍNEZ, PABLO
LÓPEZ RODRÍGUEZ, MARIO
BLANCO PÉREZ, ADRIÁN

39,2
35
33,2
32
30
29,3
29
28

25,5
22,7
22

20,7
20,7

Contra os actos e decisións do Tribunal Cualificador poderase interponer polos interesados
recurso de alzada ante o Presidente do Consorcio, de conformidade co establecido no artigo
112. 1° da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das

Administracións Públicas, sen prexuízo da interposición de calquera outro recurso que se
estime oportuno.

Así mesmo, os aspirantes non seleccionados que desexen consultar a puntuación obtida na fase
de concurso, poderán fócelo no Consorcio Provincial para a prestación do Servizo contra
Incendios e Salvamento. A estos efectos, os interesados pederán dirixirse as dependencias do
Consorcio, mediante chamada telefónica ao número 982260265, co obxeto de sinalamento da
data de consulta. Igualmente poderán solicitar información a través do correo
admon. consorcio

de utacionlu o. or

2. Notificar o coñudo da presente resolución aos membros do Tribunal e ordenar á súa
publicación no Taboleiro de Anuncios e na páxina web do Consorcio e da Deputación
Provincial de Lugo.

TERCEIRO. Contra os actos e decisións do Tribunal Cualificador nomeado para levar a cabo
a valoración dos méritos no presente procedemento, foron interpostos recursos de alzada polos
seguintes aspirantes que participaronno proceso de selección:
- Abad Cañas, Adrián
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Cupeiro Martínez, Pablo

Feijoó Pardo, Luis
Fernández Dúo, Aitor

Gestal Viqueira, Santiago
López Rodríguez Carlos
Oto Peraltas, Leopoldo
Rancaño Boudón Diego
Real Domínguez, Marcos
Pontón Reboredo, Osear

CUARTO. Dase traslado do contído dos mencionados recursos ao Tribunal Cualificador, aos
efectos de que realicen as alegaciónsque estimen oportunas.
QUINTO. Con data 28 de xuño do 2019 e 22 de xullo do 2019 reúnese o Tribunal Cualificador
co obxecto de analizar as alegacións formuladas polos recurrentes.

II. FUNDAMENTOS DE DEREITO
PRIMEIRO. Contra os actos e decisións do Tribunal Cualificador poderase interponer polos
interesados recurso de alzada ante o Presidente do Consorcio, de conformidade co establecido
no artigo 112, 1° da Leí 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das

Administracións Públicas, sen prexuízo da interposición de calquera outro recurso que se
estime oportuno.

SEGUNDO. A competencia para resolver o presente recurso, correspóndelle ao Presidente
deste Consorcio Provincial, de acordó co previsto nos Estatutos da Entidade nos seus artigas
14. 8 e 14. 9, onde se establece que:
"Artigo 14°,-Competencias da presidencia do consorcio

(...)
8. Desempeñar a xefatura superior de todo o persoal dependente do consorcio, e acordar o seu
nomeamento e sancións, incluida a separación do servizo dos funcionarios do consorcio e o
despedimento do persoal laboral, dando conta ao pleno na primeira sesión que realice, así
como todas as facultades en materia depersoal que non teña atribuidas o pleno "
P. O exercicio das accións xudiciais e administrativas e a defensa do consorcio ñas materias da

súa competencia, incluso cando as delegase noutro órgano e, en caso de urxencia, en materias
da competencia do pleno "
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TERCEIRO. De conformidade co previsto nos artigas 16. 4 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de
outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, os recursos
foron interpostos en prazo polos recurrentes.
CUARTO. De conformidade co previsto no artigo 112. 1 da Leí 39/2015, do 1 de outubro, do
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, contra as resolucións e os
actos de trámite, se estes últimos deciden directa ou indirectamente o fondo do asunto,

determinan a imposibilidade de continuar o procedemento, producen indefensión ou prexuízo
irreparable a dereitos e intereses lexitimos, poderán interponersepolos interesados os recursos
de alzada e potestativo de reposición,que cabera fundar en calquera dos motivos de nulidade
ou anulabilidade previstos nos artigas 47 e 48 desta Leí.
Pola súa banda, o artigo 121 da mesma leí sinala que as resolucións e actos a que se refire o
artigo 112. 1, cando non ponan fin á vía administrativa, poderán ser recorridos en alzada ante o

órgano superior xerárquico do que os ditou. A estes efectos, os Tribunais e órganos de
selección do persoal ao servizo das Administracións Públicas e calquera outros que, no seo
destas, actúen con autonomía funcional, consideráronse dependentes do órgano ao que estean
adscritos ou, na súa falta, do que nomease ao presidente dos mesmos
QUINTO. Vistas as actas do Tribunal cualificador de datas 28 de xuño e 22 de xullo do 2019

co obxecto de analizar as alegacións formuladas polos recorrentes, procédese a analizar o
fondo dos recursos de alzada interpostos por cada un deles:
1. RECURSO DE ALZADA INTERPOSTO POR ABAD CAÑAS ADRIÁN
O aspirante solicita no seu recurso se lie adxudique unha puntuación total de 20 puntos en
lugar dos 13 outorgados e así ser incluido dentro do listaxe de aspirantes seleccionados . A

estes efectos xunta ao seu recurso, un certificado de superación de diferentes exercicios en
procesos selectivos do Concello de Vigo para cubrir prazas de bombeiro e bombeiro condutor,
que non foi valorado polo Tribunal así como a copia dun correo electrónico remitido ao
Consorcio con data 16/04/2019, dentro do prazo de presentación de instancias no que se
xuntaba o mencionado certificado.

Tras a revisión das alegacións do recorrente, considerando que os méritos alegados estaban en
posesión do aspirante antes da finalizacióndo prazo de presentación de instancias e que polo
tanto non se trata de novos méritos, e tendo en conta que ditos méritos constan debidamente
acreditados, o Tribunal acorda estimar a reclamación formulada e, consecuentemente valorar

dentro do apartado "superación de probas selectivas", neste caso, como bombeiro en
Administración Pública, os méritos alegados no certificado achegado xunto co seu recurso. De

acordó co anterior e considerando que no certificado de superación de diferentes exercicios en
procesos selectivos do Concello de Vigo para cubrir prazas de bombeiro e bombeiro condutor,

figura a superación dun total de 8 exercicios, corresponderíalle unha puntuación de 16 puntos.
Esta puntuación, sumada a que xa se lie valorou neste apartado ñas reunións anteriores do
Tribunal cualificador, resultaría un total de 29 puntos no mencionado apartado, sendo 20
puntos a puntuación máxima que cada aspirante pode obter pola superación de probas
selectivas. Corresponderíalle por tanto a D. Adrián Abad Cañas un total de 20 puntos no

apartado "superación de probas selectivas"
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En base ao anteriormente exposto, a puntuación definitiva do aspirante unha vez revisada e

estimada a súa reclamación seria de 20 puntos (7 puntos máis no apartado superación de
probas selectivas de bombeiros en calquera administración pública), polo que procedería á súa
inclusión dentro do listado de aspirantes que conforman a bolsa de emprego temporal de
bombeiro-condutor, ao acodar a puntuación mínima de 20 puntos sinalada polas bases
reguladoras do proceso.

2. RECURSO DE ALZADA INTERPOSTO POR CUPEIRO MARTÍNEZ PABLO
O aspirante solicita no seu recurso se lie valoren os méritos como voluntario na agrupación de
voluntarios de protección civil do Concello de Bergondo . A estes efectos xunta ao seu recurso,
un certificado asmado pola secretaría da agrupación no que se aclara o tempo de prestación
do servizos como voluntario e que complementa ao presentado xunto coa súa instancia de
participación no proceso.

Tras a revisión das alegacións do recurrente, considerando que os méritos alegados estaban en
posesión do aspirante antes da finalización do prazo de presentación de instancias e que polo
tanto non se trata de novos méritos, e tendo en conta que co certificado presentado xunto co seu
recurso, acredítanse debidamente

os mesmos,

o Tribunal acordó estimar a reclamación

formulada e, consecuentemente valorar dentro do apartado relativo á experiencia profesional
(voluntario de protección civil), os méritos alegados no certificado achegado xunto co seu
recurso. De acordó co anterior e considerando que se acredita que D. Pablo Cupeiro Martínez
leva prestando servizos de xeito ininterrumpido como voluntario na voluntario na agrupación
de voluntarios de protección civil do Concello de Bergondo desde o 23 de Decembro do 2003,
corresponderíalle á máxima puntuación prevista polas bases reguladoras neste apartado (5
puntos).

En base ao anteriormente exposto, a puntuación definitiva do aspirante unha vez revisada e
estimada a süa reclamación sería de 27 puntos (5 puntos máis no apartado experiencia
profesional como voluntario de proteccióncivil)

3. RECURSO DE ALZADA INTERPOSTO POR FEIJOÓ PARDO LUIS
O aspirante solicita no seu recurso se lie valoren os méritos pola superación de probas
selectivas ao Parque de Bombeiros de Ponteareas, sinalando que dito parque era i é un parque
de bombeiros municipal, onde os traballadores exercen de bombeiros, indicando tamén que as
prazas destes traballadores son de bombeiros con contratos de Grumires, por motivos que
desconoce. A estes efectos xunta ao seu recurso diversa documentación entre a que se atopa un
informe da Concelleira de Persoal do Concello de Ponteareas na que indica que a finalidade
da convocatoria para a cobertura dunha praza de peón Grumir e conductor a través dun
contrato interino é cubrir a necesídade de traballadores no Parque de bombeiros Municipal
deste Concello.

Tras a revisión das alegacións do recurrente, o Tribunal acordó desestimar a reclamación
formulada, en aplicación das bases e dos acoraos adoptados polo Tribunal na súa reunión de
data 8 de maio do 2019. En dita reunión o Tribunal acordou por unanimidade que xunto eos
criterios de valoración establecidos ñas bases reguladoras do procedemento, aplicáronse os
criterios específicos que figuran como Anexo II á acta de dita reunión e que no relativo á
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superación de probas selectivas efectuadas por calquera Administración Pública, establecen o
segumte:

"B) SUPERACIÓN DE PROBAS SELECTIVAS
1. Su eración de cada un dos exercicios com lotos
robas sicas robas rácticas e exame
teórico dentro das robas selectivas revistas ñas convocatorias ara cubrir en ro iedade ou

como interino razas de bombeiros

ue se e ectuasen or cal uera Administración Pública.

Únicamente valorarase a superación de cada un dos exercicios completos sinalados ñas bases

(probas físicas, probas prácticas e exame teórico), debidamente acreditados segundo o
establecido na base número 7. Valorarase soamente a superación de exerciciospara cubrir en
propiedade ou como interino prazas de bombeiros de convocatorias efectuadas por calquera
Administración Pública, aplicando a estes efectos o criterio seguido polo tribunal no apartado
Experiencia profesional, punto l. De acordó co anterior non se valorará a superación de
exercicios para cubrir en propiedade ou como interino prazas de Grumir, GES ou similares.

Para a determinación das entidades que teñen a consideración de administración pública, o
Tribunal acordó remitirse ao establecido no artigo 2. 3 tanto da Leí 39/2015, do 1 de outubro,
do Procedemento Administrativo común das Administracións Públicas como da Lei 40/2015,
do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público. "

Tendo en canta o anterior, motívase a desestimación da reclamación de D. Luis Feijoo Pardo
porque de acordó coa documentación facilitada polo aspirante á superación de probas
selectivas que pretende que se lie valoren son para prazas de Grumires como él mesmo sinala
no seu recurso, e, en aplicación dos criterios establecidos polo Tribunal para a valoración dos
méritos, nonforon obxecto de valoración a superación de exerciciospara cubrir enpropiedade
ou como interino prazas de Grumir, GES ou similares.

4. RECURSO DE ALZADA INTERPOSTO POR FERNÁNDEZ DÚO, AITOR
O aspirante solicita no seu recurso se lie valoren diferentes cursos realizados que non foron
tidos en conta polo Tribunal, posto que están relacionados eos diferentes módulo do Curso de
formación para bombeiros de novo ingreso, impartido pola AGASP.
Tras a revisión das alegacións do recurrente, o Tribunal acorda desestimar a reclamación
formulada, en aplicación das bases e dos acoraos adoptados polo Tribunal na súa reunión de

data 8 de maio do 2019. En dita reunión o Tribunal acordou por unanimidade que xunto eos
criterios de valoración establecidos ñas bases reguladoras do procedemento, aplicáronse os
criterios específicos que figuran como Anexo II a acta de dita reunión e que no apartado
relativo a formación (en concreto, curso de formación para bombeiros de novo ingreso,
impartido pola AGASP ou titulación equivalente), establecen o seguinte:

"Únicamente valorarase a documentación que permita acreditar de xeito indubidable e
fidedigno estar en posesión do curso deformación para bombeiros de novo ingreso, impartido
pola AGASP, ou titulaciónequivalente, en particular no que respecta á titulaciónequivalente "
Tendo en conta o anterior, motívase a desestimación da reclamación de D. Aitor Fernández
Dúo porque de acordó coa documentación facilitada polo aspirante non se acredita de xeito

indubidable e fidedigno que os cursos realizados sexan equivalentes ao do Curso deformación
para bombeiros de novo ingreso, impartido pola AGASP

CONSORCIO PROVINCIAL DE LUGO PARA A PRESTACIÓN DO SERVIZO CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO

5. RECURSO DE ALZADA INTEKPOSTO POR GESTAL VIQUEIR4, SANTIAGO
O aspirante solicita no seu recurso se lie valore a documentación que acredita os seguintes
méritos:

1. Superación de probas selectivas para bombeiros de AENA, dentro do apartado das bases
correspondente á "Superación de cada un dos exercicios completos ( probas físicas, probas
prácticas e exame teórico) dentro das probas selectivas previstas ñas convocatorias para cubrir

en propiedade ou como interino prazas de bombeiros, que se efectuasen por calquera
Administración Pública "

Tras a revisión das alegacións do recurrente neste punto, o Tribunal acordó desestimar a
reclamación formulada, en aplicación das bases e dos acoraos adoptados polo Tribunal na súa

reunión de data 8 de maio do 2019. En dita reunióno Tribunal acordou por unanimidade que
xunto eos criterios de valoración establecidos nos bases reguladoras do procedemento,
aplicáronse os criterios específicos que figuran como Anexo II á acta de dita reunión e que no
relativo a superación de probas selectivas efectuadas por calquera Administración Pública,
establecen o seguinte:

UB) SUPERACIÓN DE PROBAS SELECTIVAS
1. Su oración de cada un dos exercicios com letos

robas isicas

robas racticas e exame

teórico dentro das robas selectivas revistas ñas convocatorias ara cubrir en ro iedade ou
como interino razas de bombeiros ue se e ectuasen or cal uera Administración Pública.

Únicamente valorarase a superación de cada un dos exercicios completos sinalados ñas bases
(probas fisicas, probas prácticas e exame teórico), debidamente acreditados segundo o
establecido na base número 7. Valorarase soamente a superación de exerciciospara cubrir en
propiedade ou como interino prazas de bombeiros de convocatorias efectuadas por calquera
Administración Pública, aplicando a estes efectos o criterio seguido polo tribunal no apartado
Experiencia profesional, punto 1. De acordó co anterior non se valorará a superación de
exercicios para cubrir en propiedade ou como interino prazas de Grumir, GES ou similares.
Para a determinación das entidades que teñen a consideración de administración pública, o
Tribunal acordó remitirse ao establecido no artigo 2. 3 tanto da Leí 39/2015, do 1 de outubro,
do Procedemento Administrativo común das Administracións Públicas como da Leí 40/2015,
do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público. "

Tendo en canta o anterior, motívase a desestimación da reclamación de D. Santiago Gestal
Viqueira neste punto polos seguintes motivos:

- O artigo 2. 3 tanto da Leí 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo común
das Administracións Públicas como da Leí 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do

Sector Público, sinala textualmente que: "Teñen a consideraciónde Administracións Públicas
a Administración Xeral do Estado, as Administracións das Comunidades

Autónomas, as

Entidades que integran a Administración Local, así como os organismos públicos e entidades
de dereito públicoprevistos na letra a) do apartado 2 "
- A letra a) do artigo 2. 2 dos citados artigas sinala que:
2. O sector público institucionalintégrasepor:
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a) Calquera organismos públicos e entidades de dereito públicovinculados ou dependentes das
Administracións Públicas(...)

- Pola súa banda a letra b) do mencionado artigo 2. 2, sinala que tamén forman parte do sector
público institucional, "as entidades de dereito privado vinculadas ou dependentes das
Administracións Públicas(...). Non obstante ao anterior, e de acordó co sinalado no artigo 2.3
das citadas leis, estas entidades de dereito privado non teñen a consideración de
Administracións Públicas.

- Como ben indica o recurrente no seu escrito, AENA é unha Sociedade Mercantil Estatal,

participada nun 51% por ENAIRE (Administración Xeral do Estado), sinalando que o seu
réxime está regulado polos artigos 111 a 117 da Leí 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime
Xurídico do Sector Público, información esta, que se pode consultar na páxina web da
entidade.

- Hai que sinalar a este respecto que as sociedades mercantís son entidades de dereito privado,
que se rexen polo ordenamento xurídico privado, salvo nagüelas materias ñas que sexa de
aplicación o dereito público. - - De acordó co exposto e de conformidade co sinalado nos
artigas 2. 3 das leis 39/2015 e 40/2015, AENA, é parte integrante do sector público institucional
estatal, pero ao tratarse dunha entídade de dereito privado non se incluiría dentro das
entidades as que se refire a letra a) do artigo 2. 2 das citadas leis, e polo tanto non ten a

consideración de Administración Pública, motivo polo cal a experiencia profesional e a
superación de probas selectivas para bombeiros de AENA non foi obxecto de valoración por
parte do tribunal.

2. Cursos deformación impartidos por AENA, dentro do apartado das bases correspondente a
"Curso de formación para bombeiros de novo ingreso, impartido pola AGASP ou titulación
equivalente ".
Tras a revisión das alegacións do recórvente neste punto, o Tribunal acorda desestimar a
reclamaciónformulada, en aplicación das bases e dos acardos adoptados polo Tribunal na süa
reunión de data 8 de maio do 2019. En dita reunión o Tribunal acordou por unanimidade que
xunto eos criterios de valoración establecidos ñas bases reguladoras do procedemento,
aplicáronse os criterios específicosque figuran como Anexo II á acta de dita reunión e que no
apartado relativo a formación (en concreto no apartado curso de formación para bombeiros de
novo ingreso, impartido pola AGASP ou titulaciónequivalente), establecen o seguinte:
"Únicamente valorarase a documentación que permita acreditar de xeito indubidable e
fidedigno estar en posesión do curso de formación para bombeiros de novo ingreso, impartido
polaAGASP, ou titulaciónequivalente, en particular no que respecta á titulaciónequivalente"
Tendo en conta o anterior, motívase a desestimación da reclamación de motívase a

desestimación da reclamación de D. Santiago Gestal Viqueira neste punto porgue de acordó
coa documentación facilitada polo aspirante non se acredita de xeito indubidable e fidedigno
que os cursos realizados sexan equivalentes ao do Curso de formación para bombeiros de novo
ingreso, impartido pola AGASP
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3. Módulos do curso básico de protección civil, impartido pola AGASP, dentro do apartado das
bases correspondente a "Certificado que acredite cualificación profesional como bombeiro,
Ciclo Medio de Emerxencias e ProtecciónCivil ou titulaciónequivalente ".
Tras a revisión das alegacións do recurrente, o Tribunal acorda desestimar a reclamación
formulada neste punto, en aplicación das bases e dos acoraos adoptados polo Tribunal na súa
reunión de data 8 de maio do 2019. En dita reunión o Tribunal acordou por unanimidade que
xunto eos criterios de valoración establecidos ñas bases reguladoras do procedemento,
aplicáronse os criterios específicosque figuran como Anexo II á acta de dita reunión e que no
apartado relativo a formación (en concreto, certificado que acredite cualificación profesional
como bombeiro. Ciclo Medio de Emerxencias e Protección Civil ou titulación equivalente),
establecen o seguinte:

"Únicamente valorarase a documentación que permita acreditar de xeito indubidable e
fidedigno a cualificación profesional como

bombeiro.

Ciclo Medio de Emerxencias e

Protección Civil ou titulación equivalente, en particular no que respecta á titulación
equivalente "
Tendo en conta o anterior, motívase a desestimación da reclamación de D. Santiago Gesta!
Viqueira neste punto porque de acordó coa documentación facilitada polo aspirante non se
acredita de xeito indubidable e fidedigno que os módulos do cursos realizados sexan
equivalentes á certificaciónque acredite cualificaciónprofesional como bombeiro ou ao Ciclo
Aíedio de Emerxencias e Protección Civil.

6. RECURSO DE ALZADA INTERPOSTO POR LÓPEZ RODRÍGUEZ CARLOS
O aspirante solicita no seu recurso se lie valore a documentación que acredita os seguintes
méritos:

1, Experienciaprofesional nos G. E. S. (Grupos de Emergencia Supramunicipal), xa que afolla
ocupacional é moi similar á de bombeiro.
Tras a revisión das alegacións do recorrente neste punto, o Tribunal acordó desestimar a
reclamaciónformulada, en aplicación das bases e dos acoraos adoptados polo Tribunal na súa
reunión de data 8 de maio do 2019. En dita reunión o Tribunal acordou por unanimidade que
xunto eos criterios de valoración establecidos neis bases reguladoras do procedemento,
aplicáronse os criterios específicosque figuran como Anexo II á acta de dita reunión e que no
relativo á experiencia profesional, en concreto como bombeiro na administración pública,
establecen o seguinte:

tíA) EXPERIENCIA PROFESIONAL
1. Ex eriencia ro esional como bombeiro na Administración Pública

Únicamente valorarase neste apartado a experiencia en corpas de bombeiros pertencentes a
calquera administración pública ñas que o postas desempeñados teñan a denominación de
bombeiro (bombeiro, bombeiro-condutor ou similares). De acordó co anterior non se valorará
a experienciaprofesional como Grumir, GES ou similares. Para a determinación das entidades
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que teñen a consideración de administración pública, o Tribunal acordó remitirse ao

establecido no artigo 2. 3 tanto da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento
Administrativo común das Administracións Públicas como da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de
Réxime Xwídico do Sector Público. "

Tendo en conta o anterior, motívase a desestimación da reclamación de D. Carlos López
Rodríguez porque en aplicación dos criterios establecidos polo Tribunal para a valoración dos
méritos, non foi obxecto de valoración dentro do apartado "Experiencia profesional como
bombeiro na Administración Pública", a experiencia profesional como Grumir, GES ou
similares.

2. Experienciaprofesional como bombeiro aeroportuario de AENA, xa que si ben non é unha
AdministraciónPública, tampouco é unha empresa privada, senón unha empresa pública.
Tras a revisión das alegacións do recorrente neste punto, o Tribunal acordó desestimar a
reclamaciónformulada, en aplicación das bases e dos acoraos adoptados polo Tribunal na súa
reunión de data 8 de maio do 2019. En dita reunión o Tribunal acordou por unanimidade que
xunto eos criterios de valoración establecidos ñas bases reguladoras do procedemento,
aplicáronse os criterios específicosque figuran como Anexo II á acta de dita reunión e que no
relativo á experiencia profesional como bombeiro, en concreto na administración pública,
menciónansena desestimación da alegación descrita no punto anterior.
Tendo en conta o anterior, motívase a desestimación da reclamación de D. Carlos López
Rodríguez neste punto polos seguintes motivos:
- O artigo 2. 3 tanto da Leí 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo común
das Admínistracións Públicas como da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do

Sector Público, sinala textualmente que: "Teñen a consideraciónde Administracións Públicas
a Administración Xeral do Estado, as Administracións das Comunidades Autónomas, as

Entidades que integran a Administración Local, así como os organismos públicos e entidades
de dereito público previstos na letra a) do apartado 2 "
- A letra a) do artigo 2. 2 dos citados artigas sinala que:

2. O sector público institucionalintégrasepora) Calquera organismos públicos e entidades de dereito públicovinculados ou dependentes das
Administracións Públicas(...)

- Pola súa banda a letra b) do mencionado artigo 2. 2, sinala que tamén forman parte do sector
público institucional, "as entidades de dereito privado vinculadas ou dependentes das
Administracións Publicase.. ). Non obstante ao anterior, e de acordó co sinalado no artigo 2.3
das citadas leis, estas entidades

de dereito privado non teñen a

consideración de

Administracións Públicas.

Como xa se indicou anteriormente AENA é unha Sociedade Mercantil Estatal é hai que sinalar
a este respecto que as sociedades mercantís son entidades de dereito privado, que se rexen polo
ordenamento xurídico privado, salvo nagüelas materias ñas que sexa de aplicación o dereito
público.
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De acordó co exposto e de conformidade co sinalado nos artigos 2. 3 das leis 39/2015 e
40/2015, AENA, é parte integrante do sector público institucional estatal, pero ao tratarse
dunha entidade de dereito privado non se incluiría dentro das entidades as que se refire a letra
a) do artigo 2. 2 das citadas leis, e polo tanto non ten a consideración de Administración

Pública, como ben sinala D. Carlos López Rodríguez no seu recurso, motivo polo cal a
experiencia profesional e a superación de probas selectivas para bombeiros de AENA non foi
obxecto de valoraciónpor parte do tribunal.
3. Cursos deformación en incendios impartidos por AGASP, Seganosa ou Jovellanos, dentro
do apartado das bases correspondente á formación.
Tras a revisión das alegacións do recurrente neste punto, o Tribunal acordó desestimar a
reclamaciónformulada, en aplicación das bases e dos acoraos adoptados polo Tribunal na süa
reunión de data 8 de maio do 2019. En dita reunión o Tribunal acordou por unanimidade que
xunto eos criterios de valoración establecidos ñas bases reguladoras do procedemento,
aplicáronse os criterios específicos que figuran como Anexo II á acta de dita reunión e que no
apartado relativo a formación establecen o seguinte:

UC) FORMACIÓN
1. Certi icado

ue acredite cuali icación

ro esional como bombeiro

Ciclo Medio

de

Emerxencias e Protección Civil ou titulación e uivalente.

Únicamente valorarase a documentación que permita acreditar de xeito indubidable e
fidedigno a cualificación profesional como bombeiro. Ciclo Medio de Emerxencias e
Protección Civil ou titulación equivalente, en particular no que respecta á titulación
equivalente.
2. Curso de ormación ara bombeiros de novo in eso im artido ola AGASP ou titulación
e uivalente.

Únicamente valorarase a documentación que permita acreditar de xeito indubidable e
fidedigno estar en posesión do curso de formación para bombeiros de novo ingreso, impartido
pola AGASP, ou titulación equivalente, en particular no que respecta á titulación equivalente."
Tendo en conta o anterior, motívase a desestimación da reclamación de D. Carlos López
Rodríguez neste punto porque de acordó coa documentación facilitada polo aspirante non se
acredita de xeito indubidable e fidedigno que a formación acreditada, poida ser valorada en
algún dos apartados relativos á formación de acordó eos criterios establecidos polo Tribunal.

7. RECURSO DE ALZADA INTERPOSTO POR OTO PERALIAS, LEOPOLDO
O aspirante sinala no seu escrito que se lie valorou unha experiencia que non ten como
voluntario na agrupación de voluntarios de protección civil de Vilardevós cando el nunca
prestou servizos na mesma. Revisado o expediente do recorrente polo Tribunal detéctase que
efectivamente, por erro valorouse a D. Leopoldo Oto Peraltas, a experiencia como voluntario

mencionada. Aos efectos de emendar dito erro, o Tribunal acorda rectificar a puntuación
outorgada a este aspirante e restarlle á süa puntuación final, os 5 puntos que por erro se lie
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outorgaron dentro do apartado experiencia como voluntario en agrupación de voluntarios de
proteccióncivil.
A continuación o recorrente solicita que se lie valore a documentación

que acredita os

segumtes méritos:

1. Experiencia profesional como voluntario no Servizo de Extinción de incendios adscrito á
Deputación Provincial de Sevilla,
Tras a revisión das alegacións do recurrente neste punto, o Tribunal acordó desestimar a
reclamaciónformulada, en aplicación das bases e dos acoraos adoptados polo Tribunal na súa
reunión de data 8 de maio do 2019. En dita reunión o Tribunal acordou por unanimidade que
xunto eos criterios de valoración establecidos ñas bases reguladoras do procedemento,
aplicáronse os criterios específicosque figuran como Anexo II á acta de dita reunión e que no
relativo á experiencia profesional, en concreto como como voluntario inscrito nunha
agrupación de voluntarios de proteccióncivil oficialmenterexistrada, establece o seguinte:
Únicamente valorarase neste apartado a experiencia como voluntario inscrito nunha
agrupación de voluntarios de proteccióncivil debidamente acreditada segundo o establecido na
base número 7.

Tendo en conta o anterior, motívase a desestimación da reclamación de D. Leopoldo Oto

Peralias dentro do apartado experiencia como voluntario inscrito nunha agrupación de
voluntarios de protección civil, porque únicamente foi obxecto de valoración polo Tribunal a
experiencia neste tipo de entidades (agrupación de voluntarios), tal e como sinalan as bases
reguladoras.
2. Superación do exerciciopsicotécnico das probas para bombeiro condutor para o Consorcio
Provincial de Málaga.

Tras a revisión das alegacións do recorrente neste punto, o Tribunal acordó desestimar a
reclamaciónformulada, en aplicacióndas bases e dos acoraos adoptados polo Tribunal na súa
reunión de data 8 de maio do 2019. En dita reunión o Tribunal acordou por unanimidade que
xunto eos criterios de valoración establecidos ñas bases reguladoras

do procedemento,

aplicáronse os criterios específicosque figuran como Anexo II á acta de dita reunión e que no
relativo á superación de probas selectivas efectuadas por calquera Administración Pública,
establecen o seguinte:

"B) SUPERACIÓN DE PROBAS SELECTIVAS
1. Su oración de cada un dos exercicios com. letos

robas isicas

robas rácticas e exame

teórico dentro das robas selectivas revistas ñas convocatorias ara cubrir en ro iedade ou
como interino razas de bombeiros ue se e ectuasen or cal uera Administración Pública.

Únicamente valorarase a superación de cada un dos exercicios completos sinalados ñas bases
(probas físicas, probas prácticas e exame teórico), debidamente acreditados segundo o
establecido na base número 7. Valorarase soamente a superación de exerciciospara cubrir en
propiedade ou como interino prazas de bombeiros de convocatorias efectuadas por calquera
Administración Pública, aplicando a estes efectos o criterio seguido polo tribunal no apartado
Experiencia profesional, punto 1. De acordó co anterior non se valorará a superación de
exercicios para cubrir en propiedade ou como interino prazas de Grumir, GES ou similares.
Para a determinación das entidades que teñen a consideración de administración pública, o
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Tribunal acordó remitirse ao establecido no artigo 2. 3 tanto da Leí 39/2015, do 1 de outubro,
do Procedemento Administrativo común das Administracións Públicas como da Leí 40/2015,
do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público. "

Tendo en conta o anterior, motívase a desestimación da reclamación de D. Leopoldo Oto
Peraltas neste punto, dado que no apartado relativo á superación de probas selectivas, o
Tribunal únicamente valorou a superación de cada un dos exercicios completos sinalados
expresamente ñas bases: probas fisicas, probas prácticas e exame teórico, non sendo obxecto
de valoración a superación de probas psicotécnicas.

3. Superación do exercicio de aptítudefisica ñas probas de bombeiro condutor da Deputación
Provincial de Málaga, para o que achega un novo certificado que clarifica as probas superadas
en dito proceso e que completa a información facilitada no que a estes efectos presentou o
aspirante xunto coa süa solicitude de participación.
Tras a revisión das alegacións do recurrente, considerando que os méritos alegados estaban en
posesión do aspirante antes da finalizacióndo prazo de presentación de instancias e que polo
tanto non se trata de novos méritos, e tendo en conta que ditos méritos constan debidamente
acreditados, o Tribunal acordó estimar a reclamación formulada e, consecuentemente valorar

dentro do apartado "superación de probas selectivas", neste caso, como bombeiro en
Administración Pública, os méritos alegados no certificado achegado xunto co seu recurso. De
acordó co anterior, pola superación do exercicio de aptitude fisica, ñas probas de bombeiro
condutor da Deputación Provincial de Málaga, corresponderíalle ao aspirante unha
puntuación de 2 puntos que haberla que sumar á que xa se lie valorou neste apartado, o que
resultaría un total de 16 puntos dentro do apartado "superación de probas selectivas".
4. Valoración do curso de novo ingreso da Diputación Provincial de Sevilla e diversos cursos
impartidos por Administracións Públicas e Escolas de Seguridade Pública, sinalando que toda
esta formación lie faría merecedor dos 5 puntos que como máximo se valoran dentro do
apartado formación (curso de formación para bombeiros de novo ingreso, impartido pola
AGASP, ou titulaciónequivalente), por ser formación equivalente á establecida ñas bases.
Tras a revisión das alegacións do recurrente, o Tribunal acordó desestimar a reclamación
formulada, en aplicación das bases e dos acoraos adoptados polo Tribunal na súa reunión de
data 8 de maio do 2019. En dita reunión o Tribunal acordou por unanimidade que xunto eos
criterios de valoración establecidos ñas bases reguladoras do procedemento, aplicáronse os
criterios específicos que figuran como Anexo II á acta de dita reunión e que no apartado
relativo a formación (en concreto, curso de formación para bombeiros de novo ingreso,
impartido pola AGASP ou titulaciónequivalente), establecen o seguinte:
"Únicamente valorar ase a documentación que permita acreditar de xeito indubidable e
fidedigno estar en posesión do curso de formación para bombeiros de novo ingreso, impartido
polaAGASP, ou titulación equivalente, en particular no que respecta á titulación equivalente "
Tendo en conta o anterior, motívase a desestimación da reclamación de D. Leopoldo Oto

Peraltas neste punto porque de acordó coa documentación facilitada polo aspirante, non se
acredita de xeito indubidable e fidedigno que os cursos realizados sexan equivalentes ao do
Curso deformación para bombeiros de novo ingreso, impartido pola AGASP.
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En base ao anteriormente exposto, a puntuación definitiva de D. Leopoldo Oto Peralias, unha
vez revisadas todas as süas alegacións sería de 16 puntos (5 puntos menos no apartado

experiencia como voluntario inscrito nunha agrupación de voluntarios de protección civil e 2
puntos máis no apartado superación de probas selectivas como bombeiro en calquera
AdministraciónPública.)

8. RECURSO DE ALZADA INTERPOSTO POR RANCAÑO BOUDÓN DIEGO
O aspirante solicita no seu recurso se lie valore a documentación que acredita os seguintes
méritos:

1. Curso de control e extinción de incendios impartido por C. C. 0. 0. de 170 horas de

formación, sinalando que a cualificaciónprofesional é a denominada control e extinción de
incendios e que o curso que se pretende que se valore é a cualificación profesional como
bombeiro que C. C. 0. 0. ofertou aos empregados públicos dos servizos de bombeiros en España,
entendendo que este curso debería valorarse xa que é unha formación regrada a nivel nacional
que se impartiu a todos os bombeiros de España.
Tras a revisión das alegacións do recurrente, o Tribunal acordó desestimar a reclamación
formulada neste punto, en aplicación das bases e dos acoraos adoptados polo Tribunal na súa
reunión de data 8 de maio do 2019. En dita reunión o Tribunal acordou por unanimidade que
xunto eos criterios de valoración establecidos ñas bases reguladoras do procedemento,

aplicáronse os criterios específicosque figuran como Anexo II á acta de dita reunión e que no
apartado relativo a formación (en concreto, certificado que acredite cualificaciónprofesional
como bombeiro, Ciclo Medio de Emerxencias e Protección Civil ou titulación equivalente),

establecen o seguinte:
"Únicamente valorarase a documentación que permita acreditar de xeito índubidable e
fidedigno a cualificación profesional como bombeiro. Ciclo Medio de Emerxencias e
Protección Civil ou titulación equivalente, en particular no que respecta á titulación

equivalente "
Tendo en conta o anterior, motívase a desestimación da reclamación de D. Diego Rancaño

Boudón neste punto porque de acordó coa documentación facilitada polo aspirante non se
acredita de xeito indubidable e fidedigno que o curso de 170 horas impartido por C. C. 0. 0.,
xunto con outra formación achegada, sexa equivalente a certificación que acredite a
cualificación profesional como bombeiro. Na actualidade esta cualificación profesional
correspóndense co certificado de profesionalidade denominado Extinción de Incendios y
Salvamento, regulado no Real Decreto 624/2013, do 2 de agosto, polo que se establecen oito
certificados de profesionalidade da familia profesional Seguridade e medioambiente que se
inclúen no Repertorio Nacional de certificados de profesionalidade e actualízanse os
certificados de profesionalidade establecidos como anexo I do Real Decreto 1377/2009, do 28
de agosto, e como anexos I e II do Real decreto 1536/2011, do 31 de outubro. De acordó co
Anexo I deste Real Decreto, a duración da formación asociada a este certificado de

profesionalidade ascende á 650 horas. Non se corresponde por tanto a formación acreditada
polo aspirante coa precisa para acreditar a cualificación profesional como bombeiro.
2. Experienciacomo bombeiro privado na empresa FALCK SCI S. A., por considerar que presta
servizospara as administraciónspúblicas.

CONSORCIO PROVINCIAL DE LUGO PARA A PRESTACIÓN DO SERVIZO CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO

Tras a revisión das alegacións do recurrente neste punto, o Tribunal acordó desestimar a
reclamación formulada, en aplicación das bases e dos acoraos adoptados polo Tribunal na süa
reunión de data 8 de maio do 2019. En dita reunión o Tribunal acordoupor unanimidade que
xunto eos criterios de valoración establecidos nos bases reguladoras do procedemento,
aplicáronse os criterios específicos que figuran como Anexo II á acta de dita reunión e que no
relativo á experiencia profesional, en concreto como bombeiro na en empresas privadas,
establecen o seguinte:
UA) EXPERIENCIA PROFESIONAL
2. Ex eriencia ro esional como bombeiro en em resas

rivadas

Únicamente valorarase neste apartado a experiencia como bombeiro en empresas privadas
concesionarias do servizo de extinción de incendios e salvamento ó servizo das Administracións

Públicas ñas que o postas desempeñados teñan a denominación de bombeiro (bombeiro,
bombeiro-condutor ou similares)

Tendo en conta o anterior, motívase a desestimación da reclamación de D. Diego Rancaño
Boudón porque en aplicación dos criterios establecidos polo Tribunal para a valoración dos
méritos, únicamente se valorou neste apartado a experiencia como bombeiro en empresas
privadas concesionarias do servizo de extinción de incendios e salvamento ó servizo das
Administracións Públicas, non sendo este o suposto da experienciaprofesional alegada polo
recurrente como bombeiro privado na empresa FALCKSCI S. A.

9. RECURSO DE ALZADA INTESPOSTO POR REAL DOMÍNGUEZ, MARCOS
O aspirante solicita no seu recurso se lie valore a documentación que acredita os seguintes
méritos:

1. Experiencia como bombeiro no Concello de Manon para o que achega contrato de traballo
onde se pode comprobar as tarefas do posto de traballo no queprestou servizos

Tras a revisión das alegacións do recurrente, considerando que os méritos alegados estaban en
posesión do aspirante antes da finalizacióndo prazo de presentación de instancias e que polo
tanto non se trata de novos méritos, e tendo en conta que coa documentación achegada xunto
co seu recurso, acredítanse debidamente os mesmos, o Tribunal acordó estimar a reclamación

formulada neste punto e, consecuentemente valorar dentro do apartado relativo á experiencia
profesional como bombeiro na administración pública, os méritos alegados no contrato de
traballo achegado xunto co seu recurso. De acordó co anterior, e considerando que de acordó
coa documentación achegada acredítase una experiencia de 6 meses no Concello de Manon,
corresponderíalle unha puntuación de 3 puntos por dita experiencia, que sumada á que xa tina
neste apartado, fai un total de 5 puntos no apartado experienciaprofesional como bombeiro na
administraciónpública.
2. Superación das probas físicasno proceso de selección de bombeiro-condutor do Concello de
Lugo.
Tras a revisión das alegacións do recurrente, considerando que os méritos alegados estaban en
posesión do aspirante antes da finalización do prazo de presentación de instancias e que polo
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tanto non se trata de novas méritos, e tendo en conta que ditos méritos constan debidamente

acreditados, o Tribunal acordó estimar a reclamación formulada neste punto,
consecuentemente valorar dentro do apartado "superación de probas selectivas", neste caso,
como bombeiro en Administración Pública, os méritos alegados no certificado achegado xunto
co seu recurso. De acordó co anterior e considerando que no certificado achegado figura a das
probas físicas (1 ° exercicio) no proceso de selección de bombeiro-condutor do Concello de
Lugo, corresponderíalleunha puntuación de 2 puntos por este mérito. Esta puntuación, sumada
a que xa se lie valorou neste apartado ñas reunións anteriores do Tribunal cualificador, fai un
total de 10 puntos no apartado superación de probas selectivas como bombeiro en
Administración Pública.

3. Documento extraído directamente da páxina oficial de recoñecemento da experiencia
profesional (Cualificación da experiencia profesional: extinción de incendios e salvamento),
realizada na AGASP.

Tras a revisión das alegacións do recórvente, o Tribunal acorda desestimar a reclamación
formulada, en aplicación das bases e dos acoraos adoptados polo Tribunal na súa reunión de
data 8 de maio do 2019. En dita reunión o Tribunal acordou por unanimidade que xunto eos
criterios de valoración establecidos ñas bases reguladoras do procedemento, aplicáronse os
criterios específicos que figuran como Anexo II á acta de dita reunión e que no apartado
relativo a formación (en concreto, curso de formación para bombeiros de novo ingreso,
impartido pola AGASP ou titulaciónequivalente), establecen o seguinte:
"Únicamente valorarase a documentación que permita acreditar de xeito indubidable e
fidedigno estar en posesión do curso de formación para bombeiros de novo ingreso, impartido
pola AGASP, ou titulaciónequivalente, en particular no que respecta á titulaciónequivalente "
Tendo en conta o anterior, motívase a desestimación da reclamación de D. Marcos Real

Domínguez neste punto, porque de acordó coa documentación facilitada polo aspirante non se
pode acreditar de xeito indubidable e fidedigno que estea en posesión do curso de formación
para bombeiros de novo ingreso, impartido pola AGASP, ao non achegarse diploma ou
certificaciónacreditativa de dita formación.
En base ao anteriormente exposto, a puntuación definitiva D. Marcos Real Domínguez, unha
vez revisadas todas as súas alegacións sería de 14 puntos (3 puntos máis no apartado
experienciaprofesional como bombeiro en administraciónpública e 2 puntos máis no apartado
superación de probas selectivas como bombeiro en calquera AdministraciónPública)
10. RECURSO DE ALZADA INTERPOSTO POR POUTÓNREBOREDO, ÓSCAR
O aspirante solicita no seu recurso se lie valore a documentación que acredita os seguintes
méritos:

1, Experiencia como bombeiro no Concello de Narón como "Axente de Prevención, Extinción
de Incendios, Salvamento e Protección Civil", para o que achega diferente documentación na
que aclara as tarefas do posto de traballo no que prestou servizos así como tamén asfuncións
que se realizan dentro do Servicio Municipal de Emerxencias, Protección Civil, Prevención e
Extinción De Incendios e Salvamento do Concello de Narón (SPEISNarón)
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Tras a revisión das alegacións do recurrente, considerando que os méritos alegados estaban en
posesión do aspirante antes da finalización do prazo de presentación de instancias e que polo
tanto non se trata de novos méritos, e tendo en conta que coa documentación achegada xunto
co seu recurso, acredítanse debidamente os mesmos e ao mesmo tempo apórtase información
sobre a regulación e o funcionamento do SPEIS de Narón que permite ao Tribunal a súa

consideracióncomo corpa de bombeiros pertencente a unha administraciónpública, o Tribunal
acordó estimar a reclamación formulada neste punto, e consecuentemente valorar dentro do
apartado relativo á experiencia profesional como bombeiro na administración pública, os
méritos alegados no seu recurso. De acordó co anterior, e considerando que de acordó coa
documentación achegada acredítase una experiencia profesional de 39 meses completos no
Concello de Narón, corresponderíalle unha puntuación de 19, 5 puntos por dita experiencia.
Dado que o aspirante non tina puntuación neste apartado, a súa puntuación final no apartado
experienciaprofesional como bombeiro na administración pública, sería de 19, 5 puntos.
Coa estimación do recurso de alzada interposto por D. Osear Poutón Reboredo neste punto e a
consideracióndo SPEISdeNarón como corpo de bombeiros pertencente a unha administración
pública, o Tribunal acordó por unanimidade revisar os méritos alegados por todos os
aspirantes que manifestaron posuír tanto experienciaprofesional como bombeiro no SPEIS de
Narón, como ter superado probas selectivas para cubrir enpropiedade ou como interino prazas
de bombeíros no citado SPEIS, por ser os dous apartados do Anexo I das bases afectados pola
estimación do recurso de alzada nese punto. As solicitudes de participación no presente
proceso de selección e os méritos alegados afectados pola estimación neste punto do recurso
mencionado son as dos seguintes aspirantes:
- González Coto, Juan. Superación de 1 exercicio para prazas de bombeiros do SPEIS de

Narón. Non se acredita este mérito de acordó co sinalado no punto 7 das bases polo que a súa
puntuación neste apartado móntense invariable.

- Grandal Sixto, Arón. Superación de 4 exercicios para prazas de bombeiros do SPEIS de
Narón. Non se acredita este mérito de acordó co sinalado no punto 7 das bases polo que a súa
puntuaciónneste apartado móntense invariable.
- Pérez Alio, Cristian. Superación de exercicio para prazas de bombeiros do SPEIS de Narón.

Non se acredita este mérito de acordó co sinalado no punto 7 das bases polo que a süa
puntuaciónneste apartado móntense invariable.
- Piñeiro de Castro, Javier. Experiencia profesional como bombeiro no SPEIS de Narón.
Acredita 47 meses de experiencia como bombeiro polo que lie corresponderían 23, 5 puntos
máís no apartado experiencia profesional como bombeiro na administración pública. Dado que
o aspirante non tina puntuación neste apartado, a súa puntuación final no apartado
"experienciaprofesional como bombeiro na administraciónpública", sería de 23, 5 puntos.
- Taibo Castro, Mario. Superación de 4 exercicios para prazas de bombeiros do SPEIS de
Narón. Acredita a superación de 4 exercicios ñas probas selectivas para cubrir en propiedade
ou como interino prazas de bombeiros no citado SPEIS polo que lie corresponderían 8 puntos
máis no apartado "superación de probas selectivas como bombeiro na administración
pública", que sumados aos 11, 5 puntos que xa tina, resulta un total de 19, 5 puntos no citado
apartado.
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En base ao anteriormente exposto, as puntuacións definitivas dos aspirantes afectados pola
estimación do recurso de alzada de D. Osear Pontón Reboredo, no que respecta á valoración
da experienciaprofesional como bombeiro no SPEIS de Narón, e a valoración da superación
probas selectivas para cubrir en propiedade ou como interino prazas de bombeiros no citado
SPEIS, serían as seguintes:
- Piñeiro de Castro, Javier. A puntuación definitiva deste aspirante, sería de 36, 8 puntos (23,5

puntos puntos máis no apartado experiencia profesional como bombeiro en administración
pública), polo que procedería á súa inclusión dentro do listado de aspirantes que conforman a
bolsa de emprego temporal de bombeiro-condutor, ao acodar a puntuación mínima de 20
puntos sinalada polas bases reguladoras do proceso.
- Taibo Castro, Mario. A puntuación definitiva deste aspirante, sería de 47, 2 puntos (8 puntos
máis no apartado superación de probas selectivas como bombeiro en calquera Administración

Pública)
2. Experiencia profesional como "Técnico de Equipamento e Salvamento: Bombeiro", en
AENA, xa que os bombeiros de aeroporto encádranse na definiciónde bombeiros públicos e as
funcións dos bombeiros de AENA son exactamente as mesmas que as que venen a desempeñar

os bombeiros municipais ou comarcáis, para o que achegar diferente documentación
acreditativa de tales circunstancias.

Tras a revisión das alegacións de D. Osear Poutón Reboredo neste punto, o Tribunal acordó
desestimar a reclamación formulada, en aplicación das bases e dos acoraos adoptados polo
Tribunal na súa reunión de data 8 de maio do 2019. En dita reunión o Tribunal acordou por

unanimidade que xunto eos criterios de valoración establecidos ñas bases reguladoras do
procedemento, aplicáronse os criterios específicos que figuran como Anexo II á acta de dita
reunión e que no relativo á experiencia profesional como bombeiro, en concreto na
administración pública, menciónanse na desestimación da alegación descrita no punto
anterior.

Tendo en conta o anterior, motívase a desestimación da reclamación do recorrente neste punto

polos seguintes motivos:
- O artigo 2. 3 tanto da Leí 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo común
das Administracións Públicas como da Leí 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do

Sector Público, sinala textualmente que: "Teñen a consideraciónde Administracións Públicas
a Administración Xeral do Estado,

as Administracións das Comunidades

Autónomas,

as

Entidades que integran a Administración Local, así como os organismos públicos e entidades
de dereito público previstos na letra a) do apartado 2"
- A letra a) do artigo 2. 2 dos citados artigas sinala que:
2. O sector público institucionalintégrasepor:
a) Galguera organismos públicos e entidades de dereito públicovinculados ou dependentes das
Administracións Publicase..)
- Pola súa banda a letra b) do mencionado artigo 2. 2, sinala que tamén forman parte do sector
público institucional, "as entidades de dereito privado vinculadas ou dependentes das

CONSORCIO PROVINCIAL DE LUGO PARA A PRESTACIÓN DO SERVIZO CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO

Administracións Públicas(... ). Non obstante ao anterior, e de acordó co sinalado no artigo 2.3
das citadas leis, estas entidades

de dereito privado

non teñen a

consideración de

Administracións Públicas.

Como xa se indicou anteriormente AENA é unha Sociedade Mercantil Estatal é hai que sinalar
a este respecto que as sociedades mercantís son entidades de dereito privado, que se rexen polo
ordenamento xurídico privado, salvo naquelas materias ñas que sexa de aplicación o dereito
público.
De acordó co exposto e de conformidade co sinalado nos artigas 2. 3 das leis 39/2015 e
40/2015, AENA, é parte integrante do sector público institucional estatal, pero ao tratarse
dunha entidade de dereito privado non se incluiría dentro das entidades as que se refire a letra
a) do artigo 2. 2 das citadas leis, e polo tanto non ten a consideración de Administración
Pública, motivo polo cal a experiencia profesional e a superación de probas selectivas para
bombeiros deAENA non foi obxecto de valoraciónpor parte do tribunal.
En base ao anteriormente exposto, a puntuación definitiva D. Osear Poutón Reboredo, unha
vez revisadas todas as súas alegacións seria de 29, 5 puntos (19, 5 puntos máis no apartado
experiencia profesional como bombeiro en administración pública), polo que procedería á súa
inclusión dentro do listado de aspirantes que conforman a bolsa de emprego temporal de
bombeiro-condutor, ao acodar a puntuación mínima de 20 puntos sinalada polas bases
reguladoras do proceso.
Polo anteriormente exposto e á vista dos informes emitidos, en uso das facultades que me
confire o artigo 14 dos Estatutos do Consorcio Provincial de Lugo para a Prestación do
Servizo contra Incendios e Salvamento, RESOLVO:

1. Estimar parcialmente os recursos de alzada interpostos por D. Adrián Abad Cañas, D. Pablo
Cupeiro Martínez, D. Leopoldo Oto Peralias, D. Marcos Real Domínguez e D. Osear Poutón
Reboredo nos termos sinalados nos parágrafos anteriores e consecuentemente proceder a un
novo cálculo da puntuación final asignada a cada un dos citados aspirantes. En virtude do
anterior, a puntuación final que lie corresponde a cada un dos mencionados aspirantes
resúmese na seguinte táboa:
APELIDOS E NOME

PUNTUACIÓN
FINAL

ABAD CANAS, ADRIÁN

20 puntos

CUPEIRO MARTÍNEZ, PABLO

27 puntos

OTO PERALIAS, LEOPOLDO

16 puntos

REAL DOMÍNGUEZ, MARCOS

14 puntos

POUTON REBOREDO, ÓSCAR

29, 5 puntos

2. Desestimar os recursos de alzada interpostos polos aspirantes sinalados no parágrafo
anterior no que respecta as restantes alegacións formuladas nos seus respectivos recursos.
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3. Proceder a un novo cálculo da puntuaciónfinal outorgada aos aspirantes D. Javier Piñeiro
de Castro e D. Mario Taibo Castro, ao verse afectadas as súas puntuacións pola estimación
parcial do recurso de alzada interposto por D. Osear Poutón Reboredo no que respecta á
valoración da experienciaprofesional como bombeiro no SPEIS de Narón, e a valoración da
superaciónprobas selectivas para cubrir en propiedade ou como interino prazas de bombeiros
no citado SPEIS. En virtude do anterior, a puntuación final que lie corresponde a cada un dos

mencionados aspirantes resúmese na seguinte táboa:
APELIDOS E NOME

PUNTUACIÓN
FINAL

PINEIRO DE CASTRO, JAVIER

36, 8 puntos

TAIBO CASTRO, MARIO

47, 2 puntos

4. Deixar sen efecto a bolsa de emprego temporal de bombeiro-condutor para atender as
necesidades temperáis e interinidades no Consorcio Provincial de Lugo para a Prestación do

Servizo contra Incendios e Salvamento, aprobada por Resolución da Presidencia do Consorcio
de data 10 de maio do 2019 como consecuencia da estimación parcial de algúns dos recursos
de alzada presentados polos interesados.
5. Aprobar unha nova lista dos aspirantes mellar cualificados que obtiveron no concurso de
méritos unha puntuación de 20 ou máis puntos, unha vez calculadas novamente as puntuacións
outorgadas aos aspirantes que participaron no proceso de selección, segundo sinalaba a base

no trece, e que polo tanto conformarán a bolsa de emprego temporal de bombeiro-condutor
para atender as necesidades temperáis e interinidadesno Consorcio Provincial de Lugo para a
Prestación do Ser^izo contra Incendios e Salvamento.

№ORDE

APELIDOS E NOME

PUNTUACIÓN
FINAL

1

TAIBO CASTRO, MARIO

47,2

2

PINEIRODE CASTRO, JAVIER
VILA MAYOR, PABLO

36,8

3

5

BAENA MUÑOZ, JOSÉ MANUEL
MAANON LÓPEZ, RAMÓN

6

MONTES SOLIS, GUSTAVO

7

POUTON REBOREDO. ÓSCAR
BECERRA GALEGO, ALEXANDRE
FERNANDEZ DÚO, AITOR

4

8
9

10
11
12
13

SALVADOR RODRÍGUEZ, CARLOS

CUPEIRO MARTÍNEZ, PABLO
PANTIN LÓPEZ, ROÍ
VIJANDE URDIERES, RODRIGO
LÓPEZ RODRÍGUEZ, MARIO

35
33,2
32
30

29,5

29,3
29
28
27
25,5

22,7

75

BLANCO PÉREZ, ADRIÁN

20,7
20,7

16

ABAD CANAS, ADRIÁN

20

14
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5. Notificar o coñudo íntegro da resolución que se adopte aos interesados e publicar o texto

íntegro da mesma na páxina web e no Taboleiro de Anuncios do Consorcio, con expresión dos

recursos que procedan ante a mesma e oprazopara a súa interposición. "

A presente resolución esgota a vía administrativa, e contra a mesma os interesados poderán
mterpoñer:

Recurso contencioso - administrativo ante o Xulgado do Contencioso Administrativo

de Lugo, no prazo de dous meses contados a partir do día segumte ao da recepción da

notificacióndo contido íntegro da resoluciónpor parte dos interesados.

Todo elo sen prexuízo de que se exercite calquera outro recurso que se estime pertinente
EnLugo, a29d
O SECRET

ul

do 2019
VENTOR

\

^ ^CEW oy/^
' ^

<^'" v>

cj

José

<

nr?)

t

%
^f
ler

^
ÍUGO

