
Resolución do 9 de novembro de 2022, do tribunal designado pola Resolución 
do 13 de setembro de 2022 (DOG núm. 178 do 19 de setembro) para cualificar o 
proceso selectivo de acceso por oposición libre e o proceso de provisión por 
mobilidade nos corpos da Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de 
policía, convocados mediante a Orde do 26 de xullo de 2022 (Diario Oficial de 
Galicia número 153, do 11 de agosto)., pola que se fai pública a listaxe definitiva 
de cualificacións do primeiro exercicio do proceso por orde decrecente de 
puntuación, a listaxe de cualificacións do segundo exercicio das persoas que 
resultaron aptas no primeiro exercicio e non estaban exentas da realización do 
segundo exercicio e se fai público o lugar e data de realización do terceiro 
exercicio do proceso (probas físicas).  
 
En sesión que tivo  lugar o 9 de novembro de 2022 o Tribunal designado pola 
Resolución do 13 de setembro de 2022 (DOG núm. 178 do 19 de setembro) para 
cualificar o proceso selectivo de acceso por oposición libre e o proceso de provisión 
por mobilidade nos corpos da Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de 
policía, convocados mediante a Orde do 26 de xullo de 2022 (Diario Oficial de Galicia 
número 153, do 11 de agosto)  
 
ACORDOU: 
 
Primeiro. Estudadas as alegacións e reclamacións presentadas contra as 
cualificacións provisionais publicadas coa resolución do 29 de outubro de 2022, do 
primeiro exercicio de coñecementos (tipo test) e do segundo exercicio (coñecemento 
da lingua galega) que tiveron lugar o día 24 de outubro de 2022, mantéñense as 
puntuacións nos termos da resolución do  29 de outubro. 
 
Desestimar na súa totalidade as alegacións e reclamacións presentadas. 
 
 
Segundo o establecido nas bases da convocatoria, acórdase publicar na sede da 
Agasp e na súa páxina web, como Anexo I a esta resolución, a listaxe das persoas 
aspirantes coas cualificacións definitivas obtidas no primeiro exercicio por orde 
decrecente de puntuación. 
 
Segundo. Publicar na sede da Agasp e na súa páxina web, como Anexo II a esta 
resolución, a listaxe definitiva das persoas aspirantes convocadas á realización do 
segundo exercicio, que superaron o primeiro exercicio e declaradas aptas na proba de 
coñecemento da lingua galega. 
 
Terceiro. A Resolución do Tribunal de data 6 de outubro establecía que serían 
convocados á realización do terceiro exercicio (probas de aptitude física) os 300 
opositores que resulten aprobados con mellor cualificación na proba de avaliación de 
coñecementos, sempre que superaran o exame de acordo co establecido nas bases 
da convocatoria e sexan aptos/as na proba de coñecementos da lingua galega ou 
estean exentos/as da súa realización. Unha vez aprobadas as cualificacións definitivas 
existe empate no posto 300 cunha nota de 5.33, polo que serán convocadas todas as 
persoas aspirantes que obtiveron dita puntuación (5.33).  
Cuarto. O terceiro exercicio (probas físicas) desenvolveranse os días 19 e 20 de 
novembro de 2022 do seguinte xeito: 
Os días 19 e 20 de novembro de 2022 terán lugar no Centro Galego de Tecnificación 
Deportiva de Pontevedra, sito na rúa Padre Fernando Olmedo nº1, 36002, da cidade 
de Pontevedra as probas físicas correspondentes ao terceiro exercicio, de acordo cos 
chamamentos publicados como Anexo III a esta resolución. 
 
Quinto. Co fin de garantir o correcto desenvolvemento deste exercicio, teranse en 
conta as seguintes normas: 








