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A N U N C I O.

CONVOCATORIA AUXILIARES POLICÍA 2018

Con data 11/05/2018, pola Alcaldía dictouse a seguinte Resolución:

 “DECRETO POLO QUE SE APROBA A LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS/AS E EXCLUÍDOS/AS, SE 

PUBLICA A COMPOSICIÓN DO TRIBUNAL CALIFICADOR E FIXASE O DÍA DE COMEZO DAS 

PROBAS, NO PROCESO SELECTIVO DE PERSOAL PARA DOUS POSTOS DE AUXILIAR DE 

POLICÍA LOCAL EN 2018. 

Vista a Resolución de Alcaldía de data tres de maio de 2018, pola que se aproba a lista provisional de 

aspirantes admitidos e excluidos ás probas de selección  de dous/as auxiliares de policía local, en réxime 

de  persoal  laboral  temporal,  mediante  un  contrato  por  servizo  determinado,  a  tempo completo,  polo 

sistema de   oposición.

Unha vez presentadas  as alegacións por todos os aspirantes excluidos a lista provisional da convocatoria 

e examinadas as  mesmas.

De conformidade coas bases aprobadas xunto coa convocatoria na sesión celebrada o día 10/04/2018 

pola Xunta de Goberno Local,   e en virtude do artigo 21.1.g) da Lei 7/1985, do 2 de abril, de Bases do 

Réxime Local,

RESOLVO:

PRIMEIRO.   Estimar  as  alegacións  presentadas  polos  catro  aspirantes  que  citan,  e  introducir  no 

expediente as modificacións indicadas:

D. Miguel Antonio García Granado,  R.E. nº 2128, de 08/05/2018, aportando certificado médico 

segundo as bases da convocatoria.

D.  César  López  Santiago.  Rexistro  xeral  da  Xunta de  Galicia  13819,  de 08/05/2018 e  R.E. 

municipal 2155, de  10/05/2018, achegando certificado médico en harmonía coa convocatoria.

D. Alberto Maneiro Linares.  R.Xeral  Xunta de Galicia 10787, de 08/05/2018 e R.E. 2154, de 

10/05/2018; adxuntando declaración xurada asinada e certificación médica.

D. Luis Antonio Mato Gil.    Rexistro X. Xunta de Galicia, 4595 en Lalín de 07/05/2018; R.E. 

municipal  2134 de 09/05/18;  acompañando certificado médico de acordo coas bases e copia tarxeta 

seguidade social.

SEGUNDO. Aprobar de forma definitiva a seguinte relación de aspirantes admitidos e excluidos da citada 

convocatoria.  

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS/AS:
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Apellidos. Nombre DNI

Fernández Ledo, Noe  .806.M

Fernández Vázquez, Rubén  .551.S

 García Granado, Miguel Antonio  .480.P

Lamas Gómez, Carlos  .459.Z

López Cortiña, Javier  .152.W

López Fernández, Aitor  .491.T

López Santiago, César  .480.A

Maneiro Linares, Alberto  .789.H

Mato Gil, Luis Antonio  .561.D

Otero Veiga, Daniel  .363.X

Pérez Carbón, Ángel  .603.W

RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUÍDOS: NINGUN/A

TERCEIRO. A composición do Tribunal calificador é a seguinte:

 Presidente:

D. Marcos Vázquez Expósito. Oficial da Policía local de Chantada. Suplente, D. Manuel Blanco Figueiras. 

Policía local do Concello de Chantada.

Vogais: 

D.  Roberto  Rodríguez  Méndez.  Policía  local  de  este Municipio.  Suplente,  D.  Oscar  Nóvoa Vázquez. 

Policía local da Corporación.

D. Emilio Vázquez Guerra. Policía local do Concello de Chantada. Suplente, D. Vicente Vázquez Diéguez. 

Policía local de Chantada.

Dª María Luísa García Rodríguez. Bibliotecaria do Concello. Dª  Mª Cristina González Santín, Interventora 

do Concello de Chantada

Secretaria:

Dª Susana Martínez Rodríguez, Recadadora do Concello. Suplente; Dª María  Álvarez Alvar, Secretaria 

xeral do Concello de Chantada.

 

O Tribunal deberá constituirse as dez horas e trinta minutos do día de inicio das probas, no lugar de 

realización da primera proba, levantándose acta da súa constitución.

CUARTO. Convocar o tribunal e aspirantes para o próximo día 21 de maio actual, ás once horas no 

Campo de Fútbol “O Sangoñedo”, desta Vila,  para dar comezo  as probas de capacitación física, 

previa comprobación da estatura.

Informase ós aspirantes que os seguintes exámenes consistirán e terán lugar segundo se especifica:
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2º.-  EXAME:  Os aspirantes que resulten aptos,  tras superar  as probas anteriores deberán asistir  á 

celebración do seguinte exame que consistirá na proba de coñecementos, a celebrar  o luns, día 21 de 

maio ás 17:00 horas na Casa da Cultura do Concello de Chantada (Salón de Plenos). 

 

3º.- EXAME:  Os aspirantes que resulten aptos, tras superar a proba anterior e que necesiten realizar a 

proba  de  coñecementos  do  idioma  galego,  deberán  asistir  á  celebración  do  seguinte  exame,  que 

consistirá na tradución dun texto, a celebrar o luns, día 21 de maio ás  18:30 horas na Casa da Cultura 

do Concello de Chantada (Salón de Plenos).

QUINTO. O Tribunal calificador determinará as probas para realizar polos aspirantes de conformidade 

coas  bases,  así  como o  lugar,  a  data  e  a  hora  do  realización  das  mesmas,  debendo  presentar  os 

aspirantes  a  documentación  identificativa  oficial  correspondente.  A non  comparecencia  do  aspirante 

determinará a súa automática exclusión do proceso de selección.

SEXTO. Contra este acto resolutorio procede recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que 

o  ditou  no  prazo  dun  mes  ou,  directamente,  recurso  contencioso-administrativo  ante  o  Xulgado  do 

contencioso-administrativo,  no  prazo  de  dous  meses,  computándose  tales  prazos  para  partir  do  día 

seguinte  ao  da  notificación  ou  publicación  procedentes,  sen  prexuízo  de  que  os  interesados  poidan 

exercitar calquera outro que estimen oportuno. No caso de interpoñer  recurso de reposición,  non se 

poderá interpoñer recuso contencioso-administrativo ata que sexa resolto expresamente ou se produciu a 

desestimación presunta do recurso interposto.

SEPTIMO. Publicar  esta resolución no Taboleiro  de edictos,   páxina web municipal  e  comunicala os 

membros do tribunal. “

Signifícase que a ubicación da Casa da Cultura é na Plaza do Mercado, s/n desta Vila e o Campo de 
Fútbol na paraxe que se indica.

O que se fai público para coñecemento e efectos oportunos.

Chantada, a data de sinatura electrónica deste documento.
O Alcalde, Asdo.: Manuel L. Varela Rodríguez.
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