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           Praza do Concello, 1 
        27740  Mondoñedo ( Lugo) 

 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
 
Vista a convocatoria e bases reguladoras do proceso de selección de auxiliar de policía 
local, aprobadas mediante acordo da Xunta de Goberno Local de 31 de maio de 2018. 
 
Vista a base sexta de convocatoria que regula o proceso de selección na que se cita 
que rematado o prazo para presentar as instancias a Alcaldesa ditará resolución 
comprensiva coa lista provisional de admitidos e excluídos coa especificación do 
motivo da exclusión. No caso de non haber excluídos, a lista provisional elevarase a 
definitiva automáticamente. 
 
Con base no anterior, 

 
RESOLVO 
 
Primeiro.- Aprobar a seguinte lista provisional de admitidos e excluídos coa 
especificación, de ser o caso, do motivo da exclusión: 
 

 LISTA PROVISIONAL DE CANDIDATAS/OS INCLUÍDAS/OS 
 

1.- ANELLO CORRAL, ROBERTO  DNI 34 635 602 V 
 
Segundo.- Elevase a definitiva esta listaxe provisional ao non haber excluídos. 
 
Terceiro.- Designar como membros do Tribunal Cualificador: 
Presidente:  
David Cornide Rivas (Policía Local do Concello de Mondoñedo) 
Secretario: Jesús López Díaz (Auxiliar Administrativo) 
Vogais: 
José María Castillo García (Policía Local do Concello de Mondoñedo) 
Rául Benito González-Redondo Ares (Técnico de Deportes do Concello de 
Mondoñedo) 
María Esther Otero González (Responsable da Oficina de Información Xuvenil) 
 
Cuarto.- Convocar aos membros do Tribunal Cualificador o vindeiro mércores 20 de 
xuño ás 10:30 h. para a constitución do tribunal e posterior realización das probas 
físicas, no pavillón municipal de deportes (Viñas da Veiga, s/n, 27740 Mondoñedo) e o 
venres 22 de xuño ás 10 no Salón de Plenos do Concello para a realización das 
probas.  
 
Quinto.- Convocar aos candidatos/as incluídos o vindeiro mércores 20 de xuño ás 
10:30 h. no pavillón municipal de deportes de Mondoñedo, (Viñas da Veiga, s/n, 
27740 Mondoñedo), así como o vindeiro venres día 22 de xuño ás 10 h. para a 
realización das probas teóricas, no Salón de Plenso da Casa do Concello, Praza 
do Concello, 1, 27740 Mondoñedo. 
 
Sexto.- Ordenar a publicación desta resolución coa lista defintiva de admitidos e 
excluídos nos termos recollidos nas bases de convocatoria. 
 
Así o ordena e asina a Alcaldesa-Presidenta. 
 
Mondoñedo, na data de sinatura 
A alcaldesa-presidenta     O secretario-interventor 
 
(documento asinado dixitalmente á marxe) 


