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TRIBUNAL DO PROCESO SELECTIVO CONVOCADO PARA A COBERTURA DE 12 PRAZAS DE
OFICIAL DA POLICÍA LOCAL (10 PRAZAS DE PROMOCIÓN INTERNA, MEDIANTE CONCURSOOPOSICION, E 2 PRAZAS POR CONCURSO DA QUENDA DE MOBILIDADE) C.E. 6/18 (SEL2019030)
ANUNCIO DAS CUALIFICACIÓNS DEFINITIVAS DOS ASPIRANTES E DA CUALIFICACIÓN DA PROBA
DE GALEGO
O 13.05.2021 publícase na páxina web do Concello da Coruña ( www.coruna.gal ) e no taboleiro de edictos
do Concello da Coruña a relación de opositores da quenda de promoción interna que superaron o
segundo exercicio da fase de oposición do proceso selectivo, así como a puntuación acadada por cada un
deles. Contra este acordo non se ten presentado reclamación algunha.
Así mesmo, o pasado 03.06.2021 tivo lugar a proba de galego. Preséntase á mesma o único aspirante
convocado, RAMOS CADIERNO, IVAN, xa que os restantes dispoñen do título CELGA IV. Rematada a
proba, o Tribunal procede á corrixir a proba, resultando que RAMOS CADIERNO, IVAN acada a
cualificación de APTO.
No que respecta á quenda de mobilidade, o pasado 17 de abril, na páxina www.coruna.gal e no taboleiro
de edictos do Concello da Coruña, publícase a baremación definitiva da fase de concurso, sen que se teña
presentado reclamación algunha .
En consecuencia co anterior, o tribunal ACORDA:
PRIMEIRO. Elevar a definitivas as cualificacións correspondentes á segunda proba da fase de oposición,
quenda de promoción interna, que se recollen na seguinte táboa:
Apelidos e nome

NOTAS

CASTRO RODRIGUEZ, SILVIA

8,55

CASTRO FRAGUELA , CESAR LUIS

7,4

PUENTE RAPELA, MIGUEL

7,15

ESTEVEZ FRANCO, JOSE MANUEL

6,9

FREIRE FERREIRO, MIGUEL

6,9

FIGUEROA CAPELAN, DAVID

6,15

SAAVEDRA ILLANES, GUSTAVO ADOLFO

6,65

DIAZ TEIJIDO , DANIEL

5,1

BOUSO CARBALLEIRA, XOAN CARLOS

5,15

RAMOS CADIERNO, IVAN

5,7
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SEGUNDO. De acordo apartado 9 das bases específicas do proceso selectivo SEL2019030, a promoción
interna consistirá nun concurso-oposición.
Á fase de concurso corresponderalle unha porcentaxe máxima do 40% da puntuación máxima total, incluída
a da oposición, para ponderar equitativamente os méritos tomarase como referencia este máximo de puntos
que os aspirantes poderán conseguir, ao cal outorgaránselle os catro puntos. Proporcionalmente
asignaráselle a puntuación a cada aspirante, aplicando a regra de tres simple e cun máximo de tres
decimais sen redondeo.
A puntuación final da fase de oposición de cada aspirante será a media aritmética das cualificacións de
ambas probas, sendo necesario alcanzar en cada unha das probas un mínimo de 5 puntos para superar a
oposición. E para ponderar esta puntuación en relación ao 60% da nota final que corresponde á fase de
oposición, aplicarase a regra de tres simple, tendo en conta que á nota máxima que se podería alcanzar na
oposición, que sería un 10, outorgaríanselle 6 puntos para a nota ponderada coa fase de concurso, de
modo que ambas puntuacións ponderadas, a do concurso e a da oposición, sumarían como máximo 10
puntos, correspondendo nesa puntuación unha porcentaxe máxima do 40% ao concurso e do 60% á da
oposición.
En aplicación dos criterios anteriores, o tribunal acorda declarar como definitiva a seguinte táboa coas
puntuacións finais dos aspirantes , respecto ás 10 prazas convocadas correspondentes á quenda de
promoción interna:

ORDE DA
LISTAXE

Apelidos e nome

DNI

PUNTUACION
TOTAL

1

CASTRO RODRIGUEZ, SILVIA

****6036G

8,116

2

CASTRO FRAGUELA , CESAR LUIS

****5724R

7,353

3

PUENTE RAPELA, MIGUEL

****9117R

7,155

4

ESTEVEZ FRANCO, JOSE MANUEL

****2264C

6,952

5

FREIRE FERREIRO, MIGUEL

****8942R

6,786

6

FIGUEROA CAPELAN, DAVID

****7390N

6,429

7

SAAVEDRA ILLANES, GUSTAVO ADOLFO ****2745P

6,330

8

DIAZ TEIJIDO, DANIEL

****6800F

5,980

9

BOUSO CARBALLEIRA, XOAN CARLOS

****7882A

5,828

10

RAMOS CADIERNO, IVAN

****0244E

5,402

FINAL
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TERCEIRO. Respecto das 2 prazas convocadas correspondentes á quenda de mobilidade, o tribunal
acorda declarar como definitiva as seguintes puntuacións finais dos aspirantes:

ORDE DA
LISTAXE
1

Apelidos e nome
FEIJOO PALLEIRO, DANIEL

DNI
**7030F

PUNTUACION
FINAL TOTAL
32,130

2

RODRIGUEZ REY, JOSE FRANCISCO

****9118N

24,280

3

GONZALEZ REIGADA, FRANCISCO J.

****6949F

23,810

Concédese un prazo de 5 días hábiles para a presentación de reclamacións, a contar desde o seguinte á
publicación deste anuncio na páxina web (www.coruna.gal) e no taboleiro de edictos do Concello.
A Coruña, na data da sinatura dixital deste documento.
Luís Vázquez Rodríguez
Secretario do Tribunal
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