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ANUNCIO 

ASUNTO:RESULTADO PROVISIONAL DA REALIZACIÓN DA PROBA DE COÑECEMENTO 

DA LINGUA GALEGA AOS CANDIDATOS PRESENTADOS NO PROCEDEMENTO 

SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE OITO AUXILIARES DE 

POLICIA LOCAL PARA O CONCELLO DE BUEU CELEBRADA CON DATA DE 27 DE ABRIL 

DE 2018 É O SEGUINTE: 

ORDE D.N.I. APELIDOS E NOME APTO/NON APTO 

1 53111493P ACUÑA IGLESIAS, JAIME 
NON 

PRESENTADO 

2 76899707N GOMEZ TEIJEIRA, DAVID APTO  

 

Logo do anterior, en aplicación da base 9 o Tribunal ordea publicar a lista provisional do xeito 

sinalado nas bases e conceder o prazo máximo de dous (1) días hábil, será o luns 30 abril de 

2018, o horario de atención o público do rexistro de 8:00 a 14:00 horas, para a presentación de 

reclamacións e alegacións oportunas. 

O Tribunal acorda por unanimidade que o medio de presentación de reclamacións ou 

alegacións sexa única e exclusivamente por estas dúas vias: 

*Presencialmente no Rexistro do Concello en horario de 8:00 a 14:00 horas de luns a 

venres. 

*Por correo certificado urxente. Enviando por fax (986322099 Concello) o xustificante da 

reclamación presentada á Att/ da Secretaria do Tribunal ou ao correo electrónicO 

recadacion@concellodebueu.gal. 

Rematado o prazo de alegacións o Tribunal resolverá as que se presentaron en tempo e forma, 

elevando a definitiva a lista de candidato que superou a proba. 

 

SEGUNDO.- RECTIFICACIÓN PUNTUACION TEST COÑECEMENTO AUXILIARES 

POLICIA LOCAL 

Unha vez presentado un dos aspirantes o procedemento selectivo para a contratación laboral 

temporal de auxiliares de policia local do Concello de Bueu, co fin de solicitar acceso a consulta 

do examen test realizado en data 19/04/2018, onde se incorporan as modificacións por mor das 

alegacións presentadas e resoltas en data 26/04/2018 variando o resultado das puntuación 

acadadas no seu exercicio. 

O tribunal en base o artigo 109 da Lei 39/2015 do procedemento común das Administracións 

Públicas observado un erro material na puntuación definitiva outorgada a Jorge Sanz García 

(53189020)  procede a súa revisión de oficio nos termos que se indican onde dicia 8 debe dicir 

8.2 segundo a taboa adxunta. 

ORDE D.N.I. APELIDOS E NOME TEST 
APTO/NON 

APTO 

26 53189020W SANZ GARCIA, JORGE 8,2 APTO  
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Rematado o prazo de alegacións o Tribunal resolverá as que se presentaron en tempo e forma, e 

de seguido procederase conforme o estipulado na Base 9ª Cualificación final e relación de 

aprobados no proceso selectivo para a contratación laboral temporal de auxiliares da policia 

local do Concello de Bueu  

TERCEIRO.-SORTEO PUBLICO 

O Tribunal convoca aos aspirantes que figuran empatados na listaxe definitiva publicadas no 

taboleiro de anuncios electrónico e na web municipal en data 26/04/2018 ao sorteo público que 

terá lugar no Centro Social do Mar o mércores 2 de maio de 2018 as 10:00 horas tendose en 

conta a modificación incluida na presente acta onde Jorge Sanz Garcia figuraba cunha 

puntuación de 8 por erro en lugar de 8.2. 

 

(documento asinado electrónicamente ao marxe) 
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