
Resolución do 1 de xuño de 2021, do tribunal designado para cualificar o 
proceso selectivo unitario para cubrir postos de auxiliares de policía local, 
convocado pola Orde do 29 de marzo de 2021 (DOG núm. 65 do 8 de abril), pola 
que se resolven as alegacións ás cualificacións da segunda proba e se fan 
públicas as listaxes de persoas aprobadas, a listaxe de reserva e a listaxe de 
colaboración correspondentes ao proceso de auxiliar de policía local convocado 
pola Orde do 29 de marzo de 2021 

En sesión que tivo lugar o 1 de xuño de 2021 o Tribunal designado para cualificar o 
proceso selectivo unitario para cubrir postos de auxiliares de policía local, convocado 
por la Orde de 29 de marzo de 2021 (DOG núm. 65 do 8 de abril) 

ACORDOU 

1.Estudadas as alegacións presentadas ás cualificacións da segunda proba do 
proceso, acórdase modifícar as seguintes cualificacións das publicadas no Anexo I da 
Resolución do 26 de maio de 2021: 
DNI APELIDOS E NOME CUALIFICACIÓN 	SEGUNDA 

PROBA 
***0667** ARGIBAY 	 HERMIDA, 

EDUARDO DAVID 
5,73 

****064** GIL RODRIGUEZ, PAULA 7,6 
****750** IGLESIAS BLANCO SERGIO 5,2 
****878** MANEIRO LIÑARES, ALBERTO 7 6 
****514** RODRIGUEZ LAGO. ADRIÁN 6,8 

2. Aprobar como Anexo I a esta resolución a listaxe de persoas aprobadas do proceso 
por orde decrecente de puntuación. 
3. Aprobar como Anexo II a esta resolución a listaxe de reserva por orde decrecente 
de puntuación 
4.Aprobar como Anexo III a esta resolución a listaxe de colaboración para a 
contratación de auxiliares de policía local prevista na base 9.2 da convocatoria 
aprobar como Anexo I a esta resolución as cualificacións definitivas desta proba por 
orde decrecente. 
Tal e como establece a convocatoria, para superar esta proba é necesaria unha 
puntuación de 5 puntos ou máis. 
2.Elevar a definítiva a relación de cualificacións da terceira proba das persoas aptas na 
segunda proba e non exentas da súa realización, ao non se teren presentado 
alegacións. 

Tal e como establecen as bases da convocatoria no seu punto 5.8, os acordos 
adoptados polo tribunal do proceso poderán ser obxecto de recurso de alzada ante a 
persoa titular da Dirección Xeral da Academia Galega de Seguridade Pública, nos 
termos previstos nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro. 

En A Estrada, 1 de xuño de 2021 
O ,1-€4;tíz -firïbilnal 

Ig acio Sáiz Martín 
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