Destinatarios
Luis Carreira Martínez, xefe da Policía local de Camariñas
José Ramón Fuentes Fernández, oficial xefe do Concello de Arteixo
Jesús López Rama, oficial xefe do Concello de Carnota
Francisco Javier Ulloa Arias, interventor habilitado nacional do Concello de Cambre

Vogal primeiro
Vogal segundo
Vogal terceiro
Secretario

Convocatoria
No decreto da alcaldesa núm. 718/2022 do 08/06/2022 foi nomeado vostede como membro do tribunal
cualificador para a selección da praza:
Oferta de emprego público ano 2010
Denominación da praza e o procedemento
Denominación da praza: Policía Local
Procedemento: oposición e quenda libre

Grupo e
subgrupo
Grupo: C
Subgrupo: C1

Bases modificadas decreto alcaldesa
Publicación BOP
Decreto núm.: 146/2019 do 15/02/2019
BOP núm. 36 do 20/02/2019

Data: 25 de agosto de 2022 (xoves)
Tipo de sesión: ordinaria
Hora: 11:00 horas (once da mañá)
Proba: cuarto exercicio (probas psicotécnicas)
Lugar: Edificio Multiusos do Concello de Santa Comba.
(dirección: Rúa de Curros Enríquez, s/n, 15840 Santa Comba, A Coruña. A carón Mercado de Gando e
Parque de Bombeiros de Santa Comba).

Orde do día
1. Aprobación da acta da sesión anterior, a núm. 4 do 18/08/2022
2. Desenvolvemento do cuarto exercicio: probas psicotécnicas.
3. Rolda de intervencións

Consideracións
O Tribunal no poderá constituírse nin actuar sen a asistencia, como mínimo, do/a presidente e do/a secretario/a ou de quen
lles substitúan, e de ao menos un dos vogais. O Tribunal actuará estrictamente conforme a ao previsto nestas bases,
resolverá todas as dúbidas que xurdan da aplicación das mesmas e determinará a actuación procedente nos casos no
previstos nelas. Os membros do Tribunal deberán absterse de formar parte do mesmo cando concorran en eles calquera das
circunstancias previstas no art. 28 de la Lei de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento
Administrativo Común ou no art. 13.2. del Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo.
Se por causa xustificada non puidese asistir, deberá comunicalo ao presidente coa debida antelación necesaria para os
efectos legais e oportunos, prevíndolle que a partir desta data terá ao seu dispor os expedientes e cantos antecedentes se
relacionan incluídos na orde do día. Se así fose, prégase o comunique ao membro suplente así como á secretario/a da mesa.
Esta convocatoria ten a condición de acto de trámite e fronte á mesma non cabe interpoñer recurso ningún, ao abeiro do
artigo 112 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE do 2
de outubro), (en diante LPACAP).
Como órgano de selección de persoal, queda suxeita ás normas aplicables en materia de emprego público, concretamente o
artigo 60 do texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, e como órgano colexiado administrativo, ao
artigo 23 e 24 da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público e á LACAP.

Santa Comba, 20/08/2022
O presidente do tribunal cualificador
Evaristo Lois Rama
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