
Resolución do Tribunal designado pola Resolución do 4 de novembro de 2022 (DOG 
núm. 216 de 14 de novembro),  que deberá cualificar o proceso de acceso por 

promoción interna e o proceso de provisión por mobilidade  nos corpos da Policía 
Local de Galicia, escala executiva, categoría de inspector,  convocados pola Orde do 

21 de setembro de 2022 (DOG núm. 190 do 05/10/2022) 
 

En sesión que tivo lugar o día 22 de decembro de 2022, o tribunal designado pola Resolución 
do 4 de novembro de 2022 (DOG núm. 216 de 14 de novembro), que deberá cualificar o 
proceso de acceso por promoción interna e o proceso de provisión por mobilidade  nos 
corpos da Policía Local de Galicia, escala executiva, categoría de inspector,  convocados 
pola Orde do 21 de setembro de 2022 (DOG núm. 216 do 14/11/2022) 
 
ACORDOU:  

1.Acórdase publicar na sede da Agasp e na súa páxina web, como Anexo I a esta resolución, 

a listaxe de persoas aspirantes coas cualificacións definitivas obtidas no primeiro exercicio 

por orde decrecente de puntuación. 

2.A segunda proba do proceso selectivo terá lugar o día 23 de decembro de 2022, en 

chamamento único que comezará ás 10:00 na Aula 10 da Academia Galega de Seguridade 

Pública. Esta proba será posteriormente lida ante o Tribunal do proceso, inmediatamente 

despois da súa realización, na Aula 10 da Agasp ás 11:15 horas. 

Tal e como establece a base 8.8 da convocatoria, 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. 

A Estrada, 22 de decembro de 2022 

A presidenta do tribunal 

 

Paula Cajaraville Leiro  

CVE: 5Fo9NL6Zo8
Verificación: https://sede.xustiza.gal/cve

https://sede.xustiza.gal/cve?idcve=5Fo9NL6Zo8


 

Anexo I 

Listaxe de cualificacións definitivas da primeira proba 

NIF Primeiro apelido Segundo apelido Nome Cualificación 

***893*** PORTO JUSTO 
FRANCISCO 
JOSE 8,333 

***651*** GUIZAN VILASUSO JOSE CARLOS 8,222 

***452*** VAZQUEZ DOMINGUEZ JUAN DIEGO 7,444 

***163*** BAAMONDE PAZ 
FRANCISCO 
JESUS 7,000 

***577*** LOPEZ  SANTANA ANTONIO JOSÉ 6,111 

***923*** GARCIA VEIRO 
JOSE 
ARMANDO 6,000 

***122*** OTERO SOTELO MARCOS 6,000 

***018*** COSTAS PEREZ DAVID 5,778 

***966*** MARTINEZ  PARDO 
SANTIAGO 
JESÚS 5,444 

***630*** BRAGE RODRIGUEZ XOSE LOIS 5,222 
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