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CUALIFICACIÓNS FINAIS PROBAS DO PROCESO DE SELECCIÓN, POR 
PROCEDEMENTO DE OPOSICIÓN LIBRE, PARA PROVISIÓN EN PROPIEDADE DE 
DUAS PRAZAS DE POLICÍA LOCAL DO CONCELLO DE ARTEIXO, DE DATA 
28/02/2018 
 
 
Recibidos os resultados das probas médicas realizadas polos/as aspirantes do proceso 
selectivo para cobertura en propiedade de dúas prazas de POLICÍA LOCAL polo 
procedemento de oposición libre, TODOS os presentados resultaron aptos. 
 
De acordo co establecido na Base Décima apartado primeiro da convocatoria rematado o 
proceso selectivo, o tribunal proporá ao órgano convocante e fará pública a relación de 
aprobados, por orde decrecente de puntuación, cuxo número máximo deberá coincidir co 
de prazas convocadas. Consecuentemente, o tribunal elevará proposta de nomeamento a 
favor do/a aspirante que acade a maior puntuación na totalidade da Oposición.  
 
Tendo isto en conta, o Tribunal eleva á Alcaldía-Presidencia as cualificacións finais das 
probas realizadas co seguinte resultado: 
 

1º EX 2º EX 3º EX 4º EX 5º EX

Díaz Cerviño, Óscar 8,80 APTO APTO APTO APTO

Mosquera Fernández, Adrián 8,80 APTO APTO APTO APTO

Apelidos e Nome
CUALIFICACIÓNS

 
 
Así, propón o nomeamento dos citados aspirantes como funcionarios en prácticas 
 
O apartado segundo da mesma Base Décima establece que o tribunal elaborará, tamén 
por orde decrecente de puntuación, unha lista de reserva, cun número de aspirantes que 
será como máximo igual ao de aprobados, en que figurarán aqueles aspirantes que, aínda 
que superen o proceso selectivo, non resulten aprobados por obter unha puntuación de 
ordinal inferior ao número de prazas convocadas. 
 
Tendo isto en conta a listaxe de reserva proposta é a seguinte: 

1º EX 2º EX 3º EX 4º EX 5º EX

Ferreiro Iglesias, Sabela 8,40 APTO APTO APTO APTO

Millán Conde, Rodrigo 8,00 APTO APTO APTO APTO

Apelidos e Nome
CUALIFICACIÓNS

 
 
O apartado terceiro da Base Décima prevé que no caso de renuncia, falecemento, falta de 
xustificación dos requisitos para o nomeamento, incapacidade absoluta sobrevida, ou 



  

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 
“Una manera de hacer Europa”   

Telfs: 981 600 009 – 981 659 000 
web. www.arteixo.org 

 
 
 
 

2 de 2 

outros supostos en que o aspirante aprobado non chegue a tomar posesión, e sempre 
con anterioridade ao desenvolvemento do curso correspondente, o órgano convocante, 
deberá substituílo polo seguinte na orde de puntuación da lista complementaria de 
reserva, segundo a orde de puntuación acadado. 
 
Os/as aspirantes, serán convocados polo Departamento de Persoal para facilitar os datos 
necesarios para nomeamento como funcionarios en prácticas para a realización do curso 
selectivo, de acordo co establecido na Base Décimo Primeira. 
 
 
A secretaria do Tribunal 
 
 
 
Mónica Bello Novo 
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