
 

 

 

 

 

 
 

A N U N C I O 

 

 

Aprobadas por resolución do alcalde, de data 20 de febreiro de 2015, as Bases 

que rexirán para poder seleccionar –por sistema de oposición- a persoa que será 

contratada como auxiliar de policía local, durante un período de tempo de catro meses, 

na modalidade de contrato temporal por obra e servizo determinado. 

  

 Resultando.- Que o día 28 de marzo de 2015 concluíu o prazo de cinco días 

hábiles concedido para  a  presentación de solicitudes, a contar desde o día seguinte ao 

da publicacion do anuncio da convocatoria da oposición no Boletín Oficial da 

Provincia. 

 

Resultando que na Base Cuarta disponse: 

a) Que rematado o prazo de presentación de instancia, o alcalde ditará resolución 

non prazo máximo de cinco días naturais, declarando aprobada a listaxe provisional de 

adminitidos e excluidos, con indicación –se é o caso- das causas de exclusión. Esta 

resolución publicarase no Taboleiro de Edictos do Concello e será determinante para os 

efectos de posibles impugnacions e recursos, de conformidade co previsto na lei. 

b) Que os aspirantes excluídos dispoñen dun prazo de cinco días, seguintes á 

publicación da antedita resolución, para presentar as reclamacións oportunas ou 

emendas de defectos, nos termos do artigo 71 da Lei 30/92. 

Esta Alcaldía RESOLVEU: 

Primeiro.- Aprobar a seguinte lista provisional de aspirantes admitidos e 

excluidos: 

a) ADMITIDOS 

 

Nº Nome Apelidos DNI 

1 Xoan Curros Vázquez 79328959-G 

2 Carlos Mejuto Ares 76930211-H 

3 Miguel Angel Mateos Carreira 79317205-A 

4  Joaquin  Penas García 44824100-K 

5 Juan Jesús Grovas Mayo 44847097-H 

6 Cesar López Santiago 32694480-A 

7 Ruben  Viñas Mayo 32691581-W 

8 Carlos Fernández López 34894326-Z 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 b) EXCLUIDOS 

 

Nº Nome Apelidos DNI Motivo exclusión 

1 Alex Camino Castro 78806013-D Non acredita que rematara os 

estudios de ESO, polo que 

deberá aportar unha 

certificación académica 

acreditativa de estar en 

posesión do título de graduado 

en Ensinanza Secundaria 

Obrigatoria 

2 Gonzalo Pose Otero 44843983-D Non aporta certificado médico 

oficial 

3 Eladio  Parga Ures 32806014-X Aporta un  informe médico,  e 

debería aportar un certificado 

médico oficial. 

 

 E facer saber: 

* A  todos os aspirantes.- Que dispoñen dun prazo de cinco días hábiles, para 

subsanar calquera erro que poidera apreciarse na relación agora publicada; así como 

para promover a recusación de calquera dos integrantes do Tribunal Cualificador, que se 

designa no punto segundo desta mesma resolución, se concurrise algunha das causas 

previstas no artigo 28 nº 2 da Lei 30/1992 de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das 

Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común. 

* Aos tres aspirantes excluidos.- Que dispoñen do mesmo prazo de cinco días 

hábiles (dende o día 8 de abril, que é o día seguinte o 7 de abril no que se publicou o 

anuncio no taboleiro de edictos do concello, ata o día 13 de abril), para presentar as 

reclamacións  que consideren oportunas e/ou para subsanar os defectos ou omisións que 

quedaron indicados, á vista da documentación presentada coas súas solicitudes. 

 

Segundo.- Designar ao Tribunal Cualificador que  cualificará os exercicios da a 

oposición,  así como –se procedese- a proba sobre coñecementos do idioma galego; que 

estará integrado polos seguintes membros: 

 ● Presidente.- Don Alvaro José Noya Grela, policía local de Ordes. 

 ● Secretario.- Don Juan Colmenares López-Soldado, secretario do Concello de 

Arzúa. 

 ● Vogais: 

 - Jorge Trillo Trillo, policía local de Ordes. 

 - Ventura Alejandro García Rosendo, policía local de A Estrada. 

 Para o suposto de ter que realizarse a proba sobre coñecemento do idioma 

galego, en canto ao único aspirante que non acreditou estar en posesión do certificado 

de iniciación en lingua galega ou Celga 3, se designará como asesora do Tribunal 

Cualificador a profesora de lingua galega no Instituto de Educación Secundaria de 

Arzúa, dona María Lage Vázquez. 

 



  

 En Arzúa, a  7 de abril de 2015. 

 

O alcalde 

 

 

 

 

 

Asdo.: José Luis García López. 

 

 

 

 

 

 

 


