
 
 

 

Núm. expedient.: X2022001661 

 

EDICTE 
 
Vista l’acta del tribunal de data 1 de desembre de 2022 del procés selectiu per a la 

provisió en propietat de tres places d’agent de la policia local provinents de l’oferta pública 

del 2019, 2020 i 2021 (una de les quals amb reserva per dones) i per la creació d’una 
borsa de reposició d’agents, mitjançant el procediment de concurs oposició lliure (grup C2).  

 
Es fan públics els resultats dels aspirants amb la valoració provisional de mèrits; 

 

 
Una vegada valorats els mèrits dels aspirants, el tribunal publicarà, a la pàgina web 

municipal, la llista dels aspirants amb la valoració provisional dels mèrits i establirà un 
termini de 5 dies naturals per presentar esmenes i/o reclamacions, a comptar a partir de 

l’endemà de la publicació de l’anunci de l’esmentada llista per part de l’Alcaldia en el 
tauler d’edictes electrònic. 

 

Finalitzat el termini de 5 dies naturals d’esmenes i reclamacions, el tribunal farà pública la 
valoració definitiva de la fase de concurs a la pàgina web municipal, per tal que passin a 

realitzar el reconeixement mèdic. 

 
 

Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, es podrà interposar 

recurs d’alçada davant l’alcaldia municipal, en el termini d’un mes a comptar des 

del dia següent al de la seva publicació.  

 

 
Anglès, a data de la signatura electrònica.  

 

La Secretària del tribunal, 
Anna Fauchs Planchart 

COGNOMS NOM DNI 
PROVES 

FÍSIQUES 
CULTURAL PROFESSIONAL PRÀCTIC PSICOTÈCNIC 

RECOMPTE 

MÈRITS 

TOTAL 

PUNTUACIÓ 

HERRERO 

MADUEÑO 
SERGIO ***9825** 8,00 8,13 7,94 7,00 APTE 10,15 41,22 

VALVERDE 

FRESNEDA 

JUAN 

MIGUEL 
***4567** 6,60 6,06 5,88 7,50 APTE 7,95 33,99 

MARESMA 

SARABIA 
SERGI ***2820** 7,40 7,43 6,94 5,50 APTE 5,30 32,57 

MÉNDEZ 

SANTACRUZ 
ISABEL ***5510** 6,40 5,56 6,38 6,00 APTA 7,65 31,99 

GASULL 

PEREZ 
LLUIS ***5160** 8,00 5,94 8,25 5,00 APTE 3,80 30,99 
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