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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
CARBALLO

Aprobación da listaxe provisional de admitidos/as e excluídos/as no proceso selectivo para cubrir en propiedade unha praza de inspector de 
policía, polo sistema de mobilidade

A Alcaldía deste Concello, con data 04/04/2018, dictou a resolución núm. 765/2018, que se transcribe deseguido:

Primeiro.- Aprobar a listaxe provisional de aspirantes admitidos/as e excluídos/as no proceso selectivo para cubrir, en 
propiedade, unha praza de inspector de policía local, polo sistema de mobilidade, segundo o detallado nos Anexos I e II a 
esta Resolución.

Segundo.- Expoñer esta resolución no Taboleiro de Anuncios do Concello e acordar a súa publicación no Boletín Oficial 
da Provincia. De acordo có establecido na Lei 39/2015, de 1 de outubro, concédese un prazo de dez días hábiles para 
reclamacións e subsanación de defectos, que se iniciará o día seguinte ao da publicación desta resolución no BOP.

De non efectuar a subsanación no prazo requirido serán excluídos definitivamente do proceso selectivo.

Concluído este prazo e subsanadas as reclamacións presentadas, publicarase a relación definitiva de aspirantes, 
composición Órgano de Selección e data de celebración do concurso.

ANEXO I: Listaxe provisional de aspirantes admitidos no proceso selectivo para cubrir, en propiedade, unha 1 praza de 
inspector de policía local polo sistema de mobilidade.

Nº Nº REX. DATA REXISTRO DNI APELIDOS NOME

1 201800000002306 19/03/2018 32767952J BARCALA REY JOSE ANTONIO

2 201800000000559 22/01/2018 36107563R DEL RIO DIZ PABLO

ANEXO II: Listaxe provisional de aspirantes excluídos no proceso selectivo para cubrir, en propiedade, unha 1 praza de 
inspector de policía local polo sistema de mobilidade.

Nº Nº REX. DATA REXISTRO DNI APELIDOS NOME CAUSA DE EXCLUSIÓN

1 201800000000560 22/01/2018 32812763C SANCHEZ VILLAVERDE DANIEL

Causas de exclusión:

(1) Non acreditar o cumprimento de estar en posesión dunha antigüidade mínima de tres anos na categoría de 
inspector policía en calquera corpo de Policía Local da comunidade autónoma de Galicia, requisito esixido na Base 2.2 das 
Bases Específicas que regulan a convocatoria (BOP nº 19 do 26/01/2018).

En Carballo, a 5 de marzo de 2018,

O alcalde

D. Evencio Ferrero Rodríguez

2018/2548


		2018-04-09T12:58:45+0200
	SELO ELECTRONICO DO BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA




