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Resolución do 13 de xaneiro de 2023 da Dirección Xeral da Academia 
Galega de Seguridade Pública de convocatoria á elección de praza proceso 
de acceso por oposición libre nos corpos da Policía Local de Galicia, escala 
básica, categoría de policía 
 
De conformidade co establecido na base 9 da Orde do 26 de xullo de 2022 pola 
que se convocan o proceso selectivo de acceso por oposición libre e o proceso 
de provisión por mobilidade nos corpos de Policía Local de Galicia, escala 
básica, categoría de policía (DOG núm. 153, do 11 de agosto de 2022)  
 
RESOLVO  
 
Primeiro 

Con data 11 de agosto de 2022 foi publicada no Diario Oficial de Galicia núm. 
153 a Orde do 26 de xullo de 2022  pola que se convocan o proceso selectivo de 
acceso por oposición libre e o proceso de provisión por mobilidade nos corpos 
de Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de policía. 

Segundo dispón a convocatoria na base 9 Unha vez 
rematado o proceso selectivo, o tribunal elaborará por orde decrecente de 
puntuación a lista de persoas aprobadas. O número destas persoas non poderá 
superar o de prazas convocadas. 

Así mesmo, o órgano de selección elaborará, tamén por orde decrecente de 
puntuación, unha lista de reserva cun número de persoas aspirantes que será 
como máximo igual ao de persoas aprobadas. Na lista de reserva figurarán 
aquelas persoas aspirantes que, aínda que superaron as probas do proceso 
selectivo, non resultaron aprobadas por obteren unha puntuación inferior á da 

 

Con data 13/01/2023 o Tribunal designado para cualificar o proceso emite a 
resolución pola que se aproba a relación de persoas que superaron o proceso, 
así como a listaxe de reserva, ámbalas dúas por orde decrecente de 
puntuación. 

Ambas as dúas listas foron publicadas na páxina web da Agasp. 

Tendo en conta, polo tanto, o número de prazas convocadas a este proceso e 
a resolución do 13 de xaneiro do Tribunal designado para cualificar o proceso 
pola que se aproba a relación de persoas aprobadas e a listaxe de reserva 
previstas no punto 9.1 da convocatoria, convócase ás persoas que figuran no 
Anexo I desta resolución á reunión presencial para elixir praza por rigorosa 
orde da puntuación obtida neste proceso selectivo, que é a que figura no Anexo 
I desta resolución e que terá lugar o día 20 de xaneiro de 2023 as 09:30 horas 
no salón de actos da Agasp.  
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As persoas aspirantes deberán acudir ao acto de elección de praza provistas 
do DNI ou outro documento que acredite fidedignamente a súa identidade, así 
como da documentación orixinal que acredite o cumprimento dos requisitos. 
Tamén deberán presentar no acto declaración responsable do cumprimento 
do establecido na base 11 da convocatoria. No suposto de non comparecer 
persoalmente poderán ser representadas por terceiras persoas con poder 
notarial suficiente.  

A concorrencia por parte das persoas aprobadas a esta reunión é obrigatoria 
nos mesmos termos e coas mesmas excepcións que se aplican á obriga de 
acudir ás probas das oposicións consonte o artigo 12 do Decreto 243/2008. Ás 
persoas convocadas que, estando obrigadas, non comparezan persoalmente 
ou por medio de representante seranlles adxudicadas as prazas que lles 
correspondan segundo a puntuación obtida no proceso selectivo, unha vez 
concluído o proceso de adxudicación daquelas ás persoas aprobadas presentes 
ou representadas, entre as que quedasen sen adxudicar, salvo que manifesten 
expresamente a súa renuncia ben presencialmente ou ben nun documento 
asinado e remitido electronicamente á Agasp antes das 14:00 horas do día 19 
de xaneiro de 2023 (seleccion.agasp@xunta.gal). 

Unha vez finalizado o acto de elección de praza, asignadas as prazas de acordo 
co previsto nas bases da convocatoria, a Dirección Xeral da Agasp publicará na 
súa páxina web a relación destas co nome das persoas ás cales foron 
adxudicadas e comunicaralles os datos aos concellos que correspondan, xunto 
coa data prevista para o comezo do preceptivo curso selectivo de formación e 
a documentación precisa que acredita o cumprimento dos requisitos exixidos 
para o seu nomeamento como funcionarios/as en prácticas. 

As persoas aspirantes, tanto no caso de que elixan destino como no caso de 
que o destino lles sexa adxudicado de oficio por non comparecencia ao acto, 
deberán presentarse no concello adxudicado no prazo de cinco días hábiles co 
obxecto de realizar todos os trámites para o seu nomeamento como 
funcionarios/as en prácticas do seu corpo da policía local e así poder comezar 
o curso selectivo. 

Segundo 

Esta resolución, segundo o indicado no artigo 17 da Lai 1/2017, de 15 de xaneiro, 
da Academia Galega de Seguridade Pública, esgota a vía administrativa e 
poderá ser obxecto de recurso de reposición ou ser impugnada directamente 
ante a orde xurisdicional contencioso administrativa.  

 
A Estrada, na data da sinatura electrónica 
 
Santiago Villanueva Álvarez  
Director Xeral da Agasp 
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Anexo  

Listaxe de persoas convocadas ao acto de elección de praza do proceso 

selectivo de acceso por oposición libre  convocado pola Orde do 26 de 

xullo de 2022 (DOG núm. 153 do 11 de agosto)  

ORDE 
DNI 
CIFRADO 

PRIMEIRO 
APELIDO 

SEGUNDO 
APELIDO 

NOME 

1 ***569*** YANES YAÑEZ ALVARO 
2 ***745*** RODRIGUEZ DOMINGUEZ SERGIO JOSE 
3 ***725*** RUZO MARTINEZ JACOBO 
4 ***586*** BAL REGUEIRO ANDRE 
5 ***159*** PEREZ VILABOA ALEJANDRO 
6 ***983*** CANOURA MERODIO IAGO 
7 ***827*** RODRIGUEZ ELIAS ERIC 
8 ***626*** OTERO CONDE ISMAEL 
9 ***164*** ARANGO DIAZ ANTONIO 

10 ***576*** PEREJON GARCIA SARA 
11 ***599*** GOMEZ TOJO SIMON 

12 ***294*** MARTINEZ DIAZ 
ANTON 
KALINDA 

13 ***662*** PRADO PEREZ PABLO HUGO 
14 ***611*** FERNANDEZ OTERO MARTIN 
15 ***306*** RICO BUGALLO ALEJANDRO 
16 ***421*** RODRIGUEZ PEREZ IVAN 
17 ***594*** MARTINEZ TROITIÑO ABEL JAVIER 
18 ***684*** MOURE CAAMAÑO RUBEN 
19 ***931*** POMBO DOPAZO LORENA 
20 ***448*** SEIJO GARCIA SUSANA 
21 ***404*** VILLAR CASTRO KELLY 
22 ***391*** MARTINEZ DUBRA DIEGO 
23 ***571*** GARCIA BREGUA ANGEL 
24 ***281*** RODEIRO RAÑALES PABLO 
25 ***147*** FERREIRA BERMUDEZ ADRIAN 
26 ***275*** LOPEZ VEIGA IAGO 
27 ***079*** PENAVELLA SOTO PATRICIA 
28 ***561*** RODRIGUEZ REGUEIRO SILVIA 
29 ***077*** FRAGUAS JUNCAL JAVIER 
30 ***809*** MEJUTO SOBRADO MARTIN 
31 ***575*** DIAZ REIJA JORGE BENITO 
32 ***293*** GARCIA DOSANTOS ALEJANDRO 
33 ***862*** GOMEZ RODRIGUEZ IGNACIO 
34 ***028*** LOPEZ CELA MARCOS 
35 ***121*** GARCIA FERNANDEZ MARIA ISABEL 
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36 ***902*** LOPEZ LOPEZ LORENA 
37 ***637*** TABOADA PINTOR ALBERTO 

38 ***813*** RUBAL PALACIOS 
MIGUEL 
ANGEL 

39 ***096*** CASTRO RODRIGUEZ ALEJANDRO 
40 ***193*** BEA NEIRA DANIEL 
41 ***378*** ORELLAN FERNANDEZ ANXO 
42 ***841*** PENABADE COCIÑA JOEL 
43 ***042*** OTERO PORTA ROI 
44 ***463*** PARENTE ARTIME BRAIS 
45 ***126*** DIOS DOMINGUEZ ALEJANDRO 
46 ***073*** INSUA ARIAS EDGAR 
47 ***870*** FERNANDEZ FERNANDEZ CHRISTIAN 
48 ***796*** ADARRAGA MARTINEZ FERNANDO 
49 ***206*** PIÑEIRO CALVO SERGIO 
50 ***440*** QUIROGA POUSA PABLO 
51 ***825*** VAZQUEZ VARELA GABRIEL 
52 ***619*** OTERO VAZQUEZ PABLO 
53 ***725*** PRESAS GONZALEZ HUGO 
54 ***830*** RODRIGUEZ SANTIN PABLO 

55 ***188*** PEREIRA PICON 
MANUEL 
ERNESTO 

56 ***973*** BELLO CANDAMIO ADRIAN 
57 ***146*** MALVIDO CURRAS DAVID 
58 ***041*** LIÑARES MARTINEZ DAVID 
59 ***653*** ABALLE RIOBO ALBA 
60 ***085*** ESPERON LAMAS ESTELA 
61 ***649*** MARTINEZ PONTE LUISA MARIA 
62 ***080*** QUINTELA BECERRA RUBEN 
63 ***189*** DOMINGUEZ GONZALEZ EUSEBIO 
64 ***898*** RODRIGUEZ FERREIRO RUBEN 
65 ***119*** PEQUEÑO DEL RIO PABLO 

66 ***775*** GARCIA PAZ 
FERNANDO 
JOSE 

67 ***123*** PASTOR FERNANDEZ GUILLERMO 
68 ***030*** MARIÑO NIETO RAFAEL 
69 ***634*** CASTRO ALVAREZ ARTURO 
70 ***074*** CASTRO BARCIELA LUIS 
71 ***190*** IGLESIAS ALENDE GABRIEL 
72 ***011*** CANCELA ROJO VICTORIA 
73 ***226*** ALFONSIN GONZALEZ SANTIAGO 
74 ***786*** PRIETO PARDO ALBERTO 
75 ***382*** CANDAL PARDO JESUS 
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76 ***808*** RODRIGUEZ VILA RAUL 
77 ***356*** JATO RODRIGUEZ HECTOR 
78 ***381*** PADIN CARBALLO JAVIER 
79 ***866*** FAJARDO BUCETA EFREN 
80 ***474*** GARCIA OTERO MANUEL 
81 ***096*** GARCIA FUENTES ROI MANOEL 
82 ***366*** CASTILLO BELLAGONA JAVIER 
83 ***578*** NOVOA VAZQUEZ BRAIS 
84 ***181*** FERNANDEZ GONZALEZ ALBERTO 
85 ***060*** MIGUEZ ROCHA DIEGO 
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