
CONCELLO DE ARZÚA

Rúa Santiago, 2
15810 Arzúa
A Coruña
Telf: 981 50 00 00

ANUNCIO

Aprobadas por decreto do alcalde, de data 6 de abril de 2018, as Bases que rexirán para
poder seleccionar –polo sistema de oposición- á persoa que será contratada como Auxiliar de
policía local,  durante un período de tempo de seis meses, na modalidade de contrato temporal
eventual por circunstancias de la producción, cuxas Bases foron modificadas por outro decreto do
alcalde de 4 de maio de 2018.

Resultando.-  Que  o  día  21  de  maio  de  2018  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  instancias,  o  alcalde  ditará  resolución,

declarando aprobada a listaxe provisional de admitidos e excluidos, con indicación –se é o caso-
das causas de exclusión; cuxa 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 dez días  hábiles,  seguintes  á
publicación da antedita resolución,  para presentar as reclamacións oportunas ou emendas de
defectos,  nos  termos  do artigo  68  n.º  1  da  Lei  39/2015  de  1  de  outubro,  do Procedemento
Administrativo Común das Administracións Públicas.

Esta Alcaldía RESOLVEU:

Primeiro.- Aprobar a seguinte lista provisional de aspirantes admitidos e excluidos:
a) ADMITIDOS

Nº Nome Apelidos N.º  DNI
1 Julio Costoya Pampín 78811031J
2 César López Santiago 32694480A
3 Carlos Mejuto Ares 76930211H
4 Faustino José Costas Tilve 33331854R
5 Joaquin Penas García 44824100K
8 Luis Antonio Mato Gil 44091561D
9 Alberto Maneiro Liñares 44828789H

b) EXCLUIDOS PROVISIONALMENTE

Nº Nome Apelidos Nª de rexistro
entrada

Motivo  exclusión
provisional

1 Ero Alvariño Porto 32712319V Por  canto  que  non
presenta  o  certificado
médico  no  modelo



oficial, como se exise no
modelo  de  solicitude
que  figura  no  Anexo  II
das  Bases  reguladoras
da oposición.

3 Jorge
Jesus

Casal Codesido 49205606G Por  canto  que  o
certificado  médico
deberá  aportalo  no
modelo oficial orixinal, e
non en fotocopia.

E facer saber aos dous aspirantes excluidos provisionalmente, que dispoñen dun prazo de
dez días hábiles, a contar desde o seguinte ao da publicación desta resolución,  para presentar as
reclamacións que consideren oportunas e/ou para subsanar os defectos 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.-  Alvaro José Noya Grela (policía local de Ordes).
● Secretario.-  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).

En Arzúa, a  7 de xuño de 2018

O alcalde

Asdo: José Luis García López.


