
BOP
BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA

www.dacoruna.gal D.L.: C-1-1958

 VIERNES, 15 DE ENERO DE 2021 | BOP NÚMERO 9 VENRES, 15 DE XANEIRO DE 2021

Página 1 / 1

Nú
m

er
o 

de
 a

nu
nc

io
 2

02
1/

13
9

AdministrAción LocAL
municipAL
Carballo

Aprobación da listaxe provisional de admitidos e excluídos dúas prazas oficial policía

ANUNCIO

Aproación da listaxe provisional de admitidos e excluidos para cubrir en propiedade dúas (2) prazas de Oficial de Poli-
cia, polo sistema de concurso, incluídas nas ofertas de emprego público do Concello de Carballo para 2019/2020(2020/
E001/000014)

Por acordo da Xunta de Goberno Local de do 26/10/2020 aprobáronse as Bases específicas e convocatoria para 
cubrir en propiedade dúas (2) prazas de Oficial de Policía, polo sistema de concurso, incluídas nas Ofertas de Emprego 
Público do Concello de Carballo para 2019/2020. As bases e a convocatoria publicáronse no BOP da Coruña núm. 185 do 
03/11/2020, DOG núm. 242 de 1/12/2020 e BOE núm. 313 de 30/11/2020.

Por Resolución 27/2021 de 12/01/2021 aprobase a listaxe provisional de admitidos e excluidos do proceso (anexos 
I e II), e de acordo co establecido na base quinta da convocatoria, concédese un prazo de cinco días hábiles para reclama-
cións e subsanación de defectos, que se iniciará desde a publicación no BOP da Coruña. 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 e composición do Tribunal Cualificador e data de celebración 
do concurso de méritos mediante o sistema de mobilidade.

ANEXO I: Listaxe provisional de aspirantes admitidos no proceso selectivo para cubrir en propiedade dúas (2) prazas 
de Oficial de Policía, polo sistema de concurso, incluídas nas Ofertas de Emprego Público do Concello de Carballo para 
2019/2020

Nº DNI  APELIDOS NOME NUM. REXISTRO

1 ***6741** ABELLAS GONZALEZ SANTIAGO 202090000006247
2 ***0506** CAAMAÑO DOMINGUEZ JOSE LUIS 202090000001967
3 ***9631** QUINTELA DOMINGUEZ CARLOS 202099900004006
4 ***7911** RODRÍGUEZ REY JOSÉ FRANCISCO 202099900004005

ANEXO II: Listaxe provisional de aspirantes excluidos no proceso selectivo para cubrir en propiedade dúas (2) prazas 
de Oficial de Policía, polo sistema de concurso, incluídas nas Ofertas de Emprego Público do Concello de Carballo para 
2019/2020

Nº DNI CODIF  APELIDOS NOME NUM. REXISTRO Causas Exclusión

1 ***9703** FEIJOO PALLEIRO DANIEL 202000000007471 1

Causas de exclusión
4.2.- A instancia irá acompañará inescusablemente da seguinte documentación:

Carta de pagamento ou xustificante acreditativa de ter aboado o importe dos dereitos de exame, de acordo coa Orde-
nanza fiscal reguladora vixente no prazo de presentación de solicitudes.

Foi achegada carta de pagamento co importe que figura nas bases, pero foi abonada nun número de conta diferente 
ao indicado nas bases.

Carballo, 12 de xaneiro de 2021

O alcalde

Evencio Ferrero Rodríguez
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