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AdministrAción LocAL
municipAL
Teo

Listas provisionais de persoas admitidas e excluídas para a provisión en propiedade de varias prazas do corpo da Policía Local, reservadas á 
quenda de mobilidade horizontal correspondentes á oferta de emprego público do ano 20

Listas provisionais de persoas admitidas e excluídas nos procesos selectivos para a provisión en propiedade de varias 
prazas do corpo da Policía Local, reservadas á quenda de mobilidade horizontal correspondentes á Oferta de Emprego 
Público do ano 2019

Por resolución da Alcaldía n.º 214/2020 do Concello de Teo de data 2 de marzo de 2020, aprobáronse as listas 
provisionais de persoas aspirantes admitidas e excluídas nos procesos selectivos para a provisión en propiedade de varias 
prazas do corpo da Policía Local, reservadas á quenda de mobilidade horizontal correspondentes á Oferta de Emprego 
Público do ano 2019. 

Disponse dun prazo de dez (10) día hábiles, contados desde o seguinte ao da publicación da antedita resolución no 
Boletín Oficial da Provincia para reclamacións ou corrección de defectos. Así mesmo, procederase a súa publicación no 
taboleiro de anuncios, na web municipal e no Portal de Transparencia do Concello.

Achégase a Resolución da Alcaldía.

Teo, 3 de marzo de 2020.

O alcalde

Rafael Carlos Sisto Edreira

Resolución da Alcaldía pola que se aproban as listas provisionais de persoas aspirantes admitidas e excluídas nos proce-
sos selectivos para a provisión en propiedade de varias prazas do corpo da Policía Local, reservadas á quenda de mobilidade 
horizontal correspondentes á Oferta de Emprego Público do ano 2019

Vista a resolución da Alcaldía n.º 1032/2019, do 16 de decembro de 2019, corrixida pola resolución da Alcaldía n.º 
1037/2019, do 17 de decembro de 2019, pola que se aproban as bases e a convocatoria para a provisión en propiedade 
dunha praza de Inspector/a e dunha praza de axente da Policía Local, mediante o sistema de concurso, quenda de mobili-
dade horizontal correspondentes á Oferta de Emprego Público ano 2019.

Visto o anuncio da convocatoria publicado no Boletín Oficial da Provincia número 243, de data 23 de decembro de 
2019, e os publicados no Diario Oficial de Galicia, número 7, do 13 de xaneiro de 2020, e no Boletín Oficial do Estado 
número 19, do 22 de xaneiro de 2020.

Considerando que expirou o prazo de presentación de solicitudes de admisión nas probas de selección da de-
vandita praza e examinada a documentación que a acompaña e de conformidade co establecido no artigo 20 do 
Regulamento Xeral de Ingreso do Persoal ao Servizo da Administración Xeral do Estado e de Provisión de Postos de 
Traballo e Promoción Profesional dos Funcionarios Civís da Administración Xeral do Estado, aprobado polo Real Decreto 
364/1995, do 10 de marzo.

En virtude do exposto e no uso das facultades que me confire o artigo 21.1 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora 
das bases do réxime local e demais normativa aplicable,

RESOLVO:

Primeiro.–Aprobar a seguinte lista provisional de persoas aspirantes admitidas e excluídas:

Persoas aspirantes admitidas praza de Inspector/a da Policía Local

Ningunha.
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Persoas aspirantes excluídas praza de Inspector/a da Policía Local

APELIDOS NOME DNI/NIE CAUSA DE EXCLUSIÓN

PATIÑO GARCÍA JOSÉ ABEL **8149*** Non presenta o modelo de instancia conforme ao Anexo I das Bases

SÁNCHEZ VILLAVERDE DANIEL **8127*** Non achega a relación dos méritos presentados

Persoas aspirantes admitidas praza de Axente da Policía Local

APELIDOS NOME DNI/NIE

MONTES FERREIRO RUBÉN **3467***

TUÑAS PENA RAQUEL **8281***

Persoas aspirantes excluídas praza de Axente da Policía Local

APELIDOS NOME DNI/NIE CAUSA DE EXCLUSIÓN

ÁLVAREZ CAMIÑO JOSÉ ALFONSO **8355*** Non achega a declaración xurada de portar armas e, no seu caso, chegar a 
utilizalas

GÓMEZ CRESPO PABLO **4789***

Non presenta o modelo de instancia conforme ao Anexo I das Bases
Non achega copia DNI, pasaporte ou documento identificativo equivalente
Non achega a relación dos méritos presentados
Non achega copia dos permisos de condución A2 e B e a declaración xurada 
con respecto a eles segundo indican as Bases
Non achega a declaración xurada de portar armas e, no seu caso, chegar a 
utilizalas

GÓMEZ MIRAMONTES JOSÉ MARTÍN **8370*** Non presenta o modelo de instancia conforme ao Anexo I das Bases

GUEDE FIDALGO RUBÉN **4625*** Non presenta o modelo de instancia conforme ao Anexo I das Bases

LÓPEZ MIRANDA BERNARDO **8082*** Non presenta o modelo de instancia conforme ao Anexo I das Bases
Non achega copia da titulación requirida segundo indican as Bases

MARTÍNEZ VECINO EMILIO TEODORO **2887***

Non presenta o modelo de instancia conforme ao Anexo I das Bases
Non achega copia da titulación requirida segundo indican as Bases
Non cumpre co previsto no artigo 35 do Decreto 243/2008, do 16 de outu-
bro, polo que se desenvolve a Lei 4/2007, do 20 de abril, de coordinación 
de policías locais segundo establecen as Bases

REY RODRÍGUEZ MÓNICA **2964*** Non presenta o modelo de instancia conforme ao Anexo I das Bases

A inclusión das persoas aspirantes na lista provisional de admitidas non supón, en ningún caso, o recoñecemento por 
parte desta Administración Municipal de que aquelas reúnen os requisitos para ser nomeadas, que se deberán acreditar 
segundo o establecido na Base terceira das Bases que rexen a presente convocatoria.

Segundo.–De conformidade co previsto na base sexta das Bases reguladoras deste proceso selectivo, as persoas 
aspirantes excluídas ou as omitidas na relación de persoas admitidas e excluídas disporán dun prazo de dez (10) días 
hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución no Boletín Oficial da Provincia, para reclamacións 
ou corrección de defectos. Así mesmo, procederase a súa publicación no taboleiro de anuncios, na web municipal e no 
Portal de Transparencia do Concello.

As persoas aspirantes que dentro do prazo sinalado non corrixisen a exclusión ou non alegasen a omisión, xustificando 
o seu dereito a seren incluídas na relación de admitidas, serán definitivamente excluídas do proceso selectivo. De non se 
presentar reclamacións ou correccións dentro deste prazo, a lista provisional de persoas admitidas e excluídas elevarase 
a definitiva.

Terceiro.–Facer pública a presente resolución, mediante a súa inserción no taboleiro de anuncios e na páxina web do 
Concello.

Cuarto.–Dar conta ao Pleno na vindeira sesión ordinaria que se celebre.

Teo, asinado na data que figura na marxe.

O alcalde            A secretaria xeral, que dou fe

Rafael Carlos Sisto Edreira      Virginia Fraga Díaz
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