Expedient:
Descrip.:

001/2018/930/G114
Selecció d’una plaça de caporal de la policia
local, enquadrada dins dels funcionaris de
l'escala d'administració especial, sots escala
serveis especials , inclosa al Subgrup C2, a
proveir mitjançant promoció interna.

ACORD DE 2 D’OCTUBRE DE 2018 DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DEL PROCÉS DE SELECCIÓ
MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE, D’UN CAPORAL , ENQUADRAT DINS EL
SUBGRUP C2, ESCALA ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA SERVEIS ESPECIALS, CLASSE
POLICIA LOCAL.
Reunit el Tribunal de Selecció el 2 d’octubre de 2018, HA ACORDAT:
Primer.- Fer públics els resultats de la cinquena prova, corresponent a la prova
reconeixement mèdic:
Identificació aspirant
****3301F

Resultat
APTE

Segon.- Una vegada realitzades totes les proves de la fase d’oposició i valorats els
mèrits de la fase de concurs, es fan públics els resultats finals del/s aspirant/s:
FASE D'OPOSICIÓ
Identificació
aspirant
****3301F

FASE DE PUNTUACIÓ
EXERCICI
PROVA
PROVA
CONCURS
TOTAL
TEÒRIC I PSICOTÈCNICA RECONEIXEMENT
PRÀCTIC
MÈDIC
17,5
APTE
APTE
4,70
22,20

Tercer.- D’acord amb les bases d’aquest procés selectiu i la proposta del Tribunal,
l’aspirant ****3301F haurà de realitzar el Curs de formació per a l’accés a la categoria
de caporal, que organitza l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, i posteriorment,
superar un període de pràctiques de dotze mesos al municipi. El curs de formació i el
període de pràctiques són proves obligatòries i elimatòries, en conseqüència si
l’aspirant es declarat no apte quedarà exclòs del procés selectiu.
Quart.- Procedir a la inserció d’aquesta resolució a la web municipal, la qual cosa
substitueix la notificació personal als interessats, d’acord amb allò regulat a l’article
45.1 b) de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.

Ramon Morell i Gassó

Signatura 1 de 1

03/10/2018 Secretari

Ramon Morell Gassó
President del Tribunal
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