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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
BAIONA
Outros documentos, notificacións e informacións públicas
ESTIMACIÓN DO RECURSO DO ASPIRANTE EXCLUÍDO DE PLAZAS POLICÍA
LOCAL
ANUNCIO
En data 24.03.2016 o Sr.Alcalde ditou a seguinte Resolución
“RESOLUCION DA ALCALDIA

Resultando que en data 24.03.2017 don Manuel Luis cabaleiro Guerreiro con DNI
32690509B presentou escrito a modo de recurso de reposición (artigo 115.2 ad lei 39/2015,
do 1 de outubro) no que indica que a declaración xurada de posuír estatura mínima esixida
motivo da exclusión está incluída nunha declaración conxunta achegada xunto coa solicitude.
Resultando que revisada a documentación se constata que efectivamente don Manuel Luis
cabaleiro Guerreiro aportou a declaración xurada de posuír estatura mínima esixida, polo que
esta Alcaldía , en virtude das facultades atribuídas no artigo 21.1 da LRBRL esta Alcaldía
RESOLVE:
PRIMEIRO.—Estimar o recurso de reposición interposto por don Manuel Luis Cabaleiro
Guerreiro con DNI 32690509B e modificar lista de admitidos/as e excluídos/as do proceso
selectivo aprobada por Resolución de Alcaldía de data 15.03.2017, incluíndo ao recorrente
como aspirante admitido.
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Resultando que en data 15.03.2017 por Resolución de alcaldía aprobouse definitivamente
a lista de admitidos/as e excluídos/a a a convocatoria do proceso selectivo de dous axentes
da Policía Local do Concello de Baiona, por sistema de oposición libre, incluídas nas ofertas
de emprego público correspondentes aos anos 2013 e 2016 respectivamente aprobada por
Resolución da Alcaldía de data 21/09/2016 e publicadas no BOP de Pontevedra de data
24.03.2017,
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SEGUNDO.—Publicar a presente Resolución no BOP de Pontevedra, páxina web e
taboleiro de edictos. “
O que se publica aos efectos oportunos.
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Baiona, 24 de marzo de 2016.—O Alcalde, Ángel M. Rodal Almuíña.
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