
 
 

 

Núm. expedient.: X2022001661 

 

EDICTE 
 

Vista l’acta del tribunal de data 21 de novembre 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 que s’han presentat a la segona part de 

la prova psicotècnica.  

 

 

La segona part: Consisteix en una  entrevista que avaluarà el  grau d’adequació al 

perfil competencial que s’adjunta en l’annex VI de les bases i integrarà  la 

informació resultant amb els  resultats  obtinguts  en les  proves  administrades 

 (entrevista  més proves d’avaluació objectiva). 

 

 

COGNOMS NOM DNI QUALIFICACIÓ 

ABESO CHAVES BERTA ***2760** NO APTA 

CORTADA MARUNY PAU ***2872** NO APTE 

COSTAL I PARELLA XAVIER ***6964** NO APTE 

ESTEVE PEDROSA CIRO ***4633** NO APTE 

GARCIA ARCILA NADINE ***4280** NO APTA 

GASULL PEREZ LLUIS ***5160** APTE 

HERRERO MADUEÑO SERGIO ***9825** APTE 

MARESMA SARABIA SERGI ***2820** APTE 

MÉNDEZ SANTACRUZ ISABEL ***5510** APTA 

PEREZ MARTINEZ DAVID ***8941** NO APTE 

ROCA CASADEVALL ABEL ***2971** NO APTE 

SOTO FERNANDEZ NIL ***6772** NO APTE 

VALVERDE FRESNEDA JUAN MIGUEL ***4567** APTE 

 

 

 
Els aspirants que hagin superat els quatre primers exercicis de la fase d’oposició, hauran 

de presentar en el Registre General de l’Ajuntament d’Anglès (d’alguna de les formes que 
s’especifiquen a l’apartat 3.2 d’aquestes bases) la documentació acreditativa dels mèrits 

que es vulguin al·legar per ser valorats, en el termini de 10 dies naturals a comptar des de 
l’endemà de la publicació per part de l’Alcaldia de la llista ordenada dels aspirants que han 

superat la fase d’oposició en el tauler d’edictes electrònics municipal , tenint en compte 

que quan la documentació no sigui presentada en el Registre General (presencial o 
telemàtic) d'aquest ajuntament, caldrà trametre un correu electrònic a l’adreça  



 
 

 

rrhh@angles.cat   dins del termini establert per presentar mèrits, amb la indicació de les 
dades de la persona que ha presentat la documentació, la forma, el lloc i la data de 

presentació i les dades de contacte de l’administració on s’hagi presentat la documentació. 

La no comunicació complementària per aquest mitjà comportarà la no valoració dels mèrits 
de l’aspirant per raons organitzatives, ja que un procés selectiu s’ha de poder tramitar amb 

agilitat, principi que es podria veure conculcat arran de la presentació per aquests mitjans 
establerts a la normativa de procediment administratiu que suposés la rebuda de la 

documentació transcorregut sobradament el termini establert a aquests efectes.  A més, en 

el cas que s'opti per presentar la documentació en una oficina de correus, a part d’enviar 
un correu electrònic al Departament de Recursos Humans comunicant l’enviament de la 

documentació per correus, s’haurà de fer en sobre obert per tal que la documentació sigui 

datada i segellada per l’oficina de correus abans de ser certificada. 
Així mateix, els mèrits presentats fora d’aquest termini de presentació de mèrits no seran 

valorats. Per tant, si algun aspirant presenta mèrits durant el termini de presentació de 
sol·licituds per formar part del procés selectiu, es consideraran presentats fora de termini i 

s’hauran de tornar a presentar durant aquest termini de presentació de mèrits.  

Tota la documentació que es presenti en llengua estrangera haurà d'anar acompanyada de 
la corresponent traducció jurada per poder ser valorada. 

El tribunal es reserva el dret de sol·licitar documentació complementària que clarifiqui la 

naturalesa o la durada de l’activitat desenvolupada. 
A efectes de valoració dels mèrits presentats, no es valoraran els mèrits obtinguts amb 

posterioritat a la data de finalització del termini per presentar la instància per concórrer en 
aquest procés selectiu (termini base 3.1 i no els obtinguts amb posterioritat).  

La documentació s’ha de presentar, juntament amb una instància genèrica de l’Ajuntament 

d’Anglès, en mida DIN A4. En cas de presentació electrònica, la documentació haurà de ser 
en format pdf  i cada document s’ haurà d’adjuntar per separat. No s’acceptarà 

documentació en format jpg o jpeg. Es recomana que la mida per cada document no sigui 

més gran d’1 MB i que tots els documents adjuntats siguin clarament llegibles.  
 

Els aspirants que han superat la segona part de la prova psicotècnia i que han de 

presentar la documentació acreditativa dels mèrits que es vulguin al·legar per ser valorats 
són; 

 
 

COGNOMS NOM DNI QUALIFICACIÓ 

GASULL PEREZ LLUIS ***5160** APTE 

HERRERO MADUEÑO SERGIO ***9825** APTE 

MARESMA SARABIA SERGI ***2820** APTE 

MÉNDEZ SANTACRUZ ISABEL ***5510** APTA 

VALVERDE FRESNEDA JUAN MIGUEL ***4567** APTE 

 
 

Una vegada finalitzats els quatre primers exercicis de la fase d’oposició, es publicarà, a la 

pàgina web municipal i al tauler d’edictes electrònic, la llista dels aspirants que els hagin 
superat per l’ordre de la puntuació obtinguda. 

Així doncs, es fa pública la llista d’aprovats per ordre de puntuació dels quatre primers 
exercicis; 

 

 
 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
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 

TOTAL 

PUNTUACIÓ 

HERRERO 

MADUEÑO 
SERGIO ***9825** 8,00 8,13 7,94 7,00 APTE 31,07 

MARESMA 

SARABIA 
SERGI ***2820** 7,40 7,43 6,94 5,50 APTE 27,27 

GASULL 

PEREZ 
LLUIS ***5160** 8,00 5,94 8,25 5,00 APTE 27,19 

VALVERDE 

FRESNEDA 

JUAN 

MIGUEL 
***4567** 6,60 6,06 5,88 7,50 APTE 26,04 

MÉNDEZ 

SANTACRUZ 
ISABEL ***5510** 6,40 5,56 6,38 6,00 APTA 24,34 
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