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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
BETANZOS

Aprobación da lista provisional de persoas admitidas/excluídas no proceso selectivo para a provisión en propiedade dunha praza de Oficial 
de Policía Local do Concello de Betanzos

Aprobación da lista provisional de persoas admitidas/excluídas no proceso selectivo para a provisión en propiedade 
dunha praza de Oficial de Policía Local do Concello de Betanzos.

Por resolución da Alcaldía 578/2020 de data 19/06/2020 procedeuse á aprobación da lista provisional de persoas 
admitidas/excluidas no proceso selectivo para a provisión en propiedade dunha praza de Oficial de Policía Local do Concello 
de Betanzos, funcionario/a de carreira, pola quenda de promoción interna, incluída na Oferta de Emprego Público do ano 
2019, sendo a que a continuación se reproduce:

ANTECEDENTES

PRIMEIRO. Expediente administrativo para a provisión en propiedade pola quenda de promoción interna dunha praza de 
Oficial de Policía Local, vacante na Relación de Postos de Traballo do Concello de Betanzos, en desenvolvemento da Oferta 
de Emprego Público do ano 2019, publicada no DOG número 173, de 12 de setembro de 2019.

SEGUNDO. Pola Xunta de Goberno Local, na sesión ordinaria do xoves 9 de xaneiro de 2020, apróbanse as bases da 
convocatoria, publicadas no BOP de A Coruña número 19, de 29 de xaneiro de 2020, así como o anuncio da convocatoria 
publicada no BOE número 45, de 21 de febreiro de 2020.

Rematado o prazo de presentación de instancias e, de conformidade co establecido no punto 4 das Bases da convo-
catoria que rexen estre proceso selectivo, e artigo 21.1.g) da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime 
Local, e demais disposicións concordantes RESOLVO:

PRIMEIRO.- Aprobar a lista provisional das persoas aspirantes admitidas e excluídas no proceso selectivo de referencia, 
que a continuación se reproduce:

Apelidos e nome DNI Admitido/excluído Motivo de exclusión

Rodríguez Pedreira, Pedro  XXX9016XX Admitido

González Gil, Laura XXX0300XX Excluído
Non xustifica o cumprimento do punto 4 apartado a) das bases da 

convocatoria

García Fariña, Diego XXX4080XX Excluído
Non xustifica o cumprimento do punto 4 apartado a) das bases da 

convocatoria

SEGUNDO.- Ordenar a publicación da listaxe provisional no Boletín Oficial da Provincia de A Coruña e no taboleiro de 
edictos deste Concello. Establécese un prazo para efectos de reclamacións de 10 días, contados a partir do seguinte ao 
da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de A Coruña. As alegacións ou reclamacións á lista provisional 
presentaranse no Rexistro Xeral do Concello de Betanzos ou en calquera dos lugares establecidos no artigo 16.4 da Lei 
39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas. No caso de non presen-
tar dita alegación ou reclamación no Rexistro Xeral do Concello de Betanzos, as persoas interesadas deberán comunicalo 
ao Concello, durante o mesmo prazo de presentación de alegacións, á dirección de correo electrónico personal@betanzos.
net, co fin de que rematado o prazo de presentación de reclamacións, sen telas recibido, se pospoña a elaboración da 
listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas, ata recibir a documentación remitida por cada persoa aspirante.

Betanzos, 22 de xuño de 2020

A alcaldesa

María Barral Varela
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