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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

O día 17/05/2017 o Concello de Rianxo publicou na prensa o anuncio para a creación dunha bolsa de
contratación de auxiliares de Policía Local, para cubrir renuncias e baixas durante os meses de xullo,
agosto e setembro, no que se establecía que o prazo de presentación de solicitudes era de cinco días
hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación, segundo o recollido no punto 4 das bases que
rexen o dito proceso selectivo; así, o día 24/05/2017 rematou o prazo de presentación de instancias.
Unha vez comprobadas todas as solicitudes presentadas segundo o establecido nas bases aprobadas
pola Resolución da Alcaldía núm. 423/2017 do 15/05/2017.
No uso das atribucións que me outorga a lexislación do réxime local, RESOLVO:
PRIMEIRO
Aprobar a listaxe provisional de persoas admitidas que se relacionan a continuación:
Núm.

Apelidos e nome

DNI

1

CHOREN GARCÍA, ADRIÁN

35.486.277-Z

2

PREGO BETANZOS, OSCAR

35.489.038-S

3

RODRÍGUEZ REGUEIRO, ADRIÁN

53.795.047-W

4

SAMPEDRO VIDAL, OSCAR JOSÉ

52.932.790-S

5

SANTAMARÍA ALONSO, ÁNGELA

53.487.479-J

SEGUNDO
Non hai persoas provisionalmente excluídas do citado proceso.

CVD: Ms1LRhT4phuulSxScehY
Verificable na Sede Electrnica do Organismo.

TERCEIRO
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Versin imprimible

ASINADO POR Adolfo Muíños Sánchez (NIF: 33264742A) (DATA: 26/05/2017), Patricia Sánchez Castelo (NIF: 44827350M) (DATA: 26/05/2017)

Listaxe provisional de aspirantes admitidos e excluídos no proceso selectivo para a creación
dunha lista de agarda de auxiliares de Policía Local

As persoas aspirantes interesadas disporán dun prazo de dous días hábiles para reclamacións e
correccións. Estas reclamacións e correccións serán aceptadas ou rexeitadas na resolución que
aprobe a lista definitiva, que se publicará na mesma forma. Contra a resolución na que aprobe a lista
definitiva, poderá interpoñerse potestativamente recurso de reposición, no prazo dun mes, ante o
órgano que ditou o acto, ou directamente recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses,
ante a Xurisdición Contenciosa- Administrativa, contados a partir do día seguinte da publicación no
Taboleiro de anuncios do Concello de Rianxo.
Rianxo, venres 26 de maio de 2017
O alcalde, Adolfo Muíños Sánchez
A secretaria, Patricia Sánchez Castelo

Documento electrónico con sinatura dixital cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica do Concello de Rianxo
https://sede.concelloderianxo.gal co Código de Verificación Dixital (CVD) indicado á marxe.
(artigo 27.3.c da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas)

