
 

 

TRIBUNAL CUALIFICADOR DAS PROBAS SELECTIVAS CONVOCADAS 

PARA A PROVISIÓN DE SEIS PRAZAS DE OFICIAL DA POLICÍA 

LOCAL (4 promoción interna e 2 mobilidade) 

 

Anuncio da calificación definitiva do primeiro exercicio da fase 

de oposición (cuestionario tipo test) 

 

PROMOCIÓN INTERNA 

 

O tribunal cualificador do proceso selectivo para a provisión de seis prazas 

de oficial da Policía Local de Santiago de Compostela (catro de promoción 

interna e duas correspondentes á cota  de mobilidade interadministrativa) 

reunido  o día 3 de xaneiro de 2019, unha vez examinadas as alegacións 

presentadas ás calificacións provisionais do primeiro exercicio da fase de 

oposición ( cuestionario test) adoptou os seguintes acordos: 

Primeiro: Anular as preguntas do cuestionario que se identifican cos nºs 

22,115 e 118 ao tratarse de enunciados que poden inducir a erro na sua 

resposta . En substitución destas preguntas serán obxecto de valoración as 

seguintes preguntas de reserva: 121,122 e 123. 

Segundo: Correxir a plantilla de respostas ao advertir a existencia de erros 

nas respostas as  preguntas 17,36 e 110 . As respostas correctas serán as 

seguintes:  

17: C 

36: A 

110: D 

Terceiro :Aprobar a relación de calificaciones definitivas do primeiro 

exercicio –cuestionario tipo test– da fase de oposición, así como a relación  

de aspirantes que superaron a proba, segundo a relación nominal que se 



incorpora no anexo I. Poderase consultar no  Tablón de Edictos do Concello 

o a través de la página Web do Concello de Santiago. 

Cuarto : Convocar aos aspirantes que superaron o primeiro exercicio para a 

realización da segunda proba da fase de oposición (resolución dun caso 

práctico relacionado co temario), o vindeiro 10 de xaneiro de 2019, ás 11 

horas na Aula de Formación do Concello de Santiago 

 

Santiago de Compostela, 3 de xaneiro de 2019. 

 

ANEXO I 

MALVIDO LOJO, ANTONIO: 7,11 

RODRÍQUEZ GARCÍA, VÍCTOR MANUEL: 6,44 

NOYA VÁZQUEZ, JOSÉ: 5,44  

TEIJIDO LÓPEZ, JAVIER:5,11 

BLANCO CAAMAÑO, GUILLERMO: 5 

 

 


