
ACTA DE RESI,JI,:TATS DEL PROCÉS SELECTIU DE LA POLICIA LOCAL DE
PORRERES

a) Dia i hora: 15/01/2019 a les 12,00h
b) Lloc de celebració: Ajuntament de Poneres
c) ASSISTENTS:
. President: Antoni Frau Rebassa
. Sec¡etari: Jose Ramon Sicre Vidal
. Vocal: Juan Ginard Bibiloni
. Vocal: Jaume Vidal Bauzá
. Vocal: Pedro Ruiz Vich

Ordre del dia: Publicació dels resultats de les proves selectives

Reunits els integfants del tribunal qualificador, en el dia i l'hora assenyalada, un cop finalitzat el

procés selectiu, s'emet la llista de les puntuacions obtingudes per les persones aspirants en ordre de

puntuació obtinguda, amb indicació de les qualificacions obtingudes en cada un dels apartats,

d'acord amb la base desena de les bases específiques de la present convocatória.

RESULTATS:

4t .s91.022 c

DNI

FASE D'OPOSICIÓ

Fase de
concurs

TOTAL
Prova
d'aptitud
ñsica

Pmva de
coneixement
general tipus
test

Prova de
coneixement
específic tipus
lest

Prova
d'aptitud
psicológica i de
personalitat

18.225.004 B Apte-Exempt 26,70 27 Apte 34,512 88,21

43.170.317 K Apte-Exempt 24,15 18,25 Apte-Exempt 3t,24 73,64

43.168.104 W Apte-Exempt 27,15 20,25 Apte-Exempt 23,t1

Apte-Exempt 26,25 t4,25

24.00 10,25

41.524.388 G Apte-Exempt 22,6s I 1,50

41.538.315 Q Apte-Exempt 22,20 I1,50

43.090.09s D Apte-Exempt 21,45 r') r<

43.1',70.274 X Apte-Exempt ,1 5 5 l0

43.r29.448D Apte-Exempt 21,60 ll
18.227.34s Y Apte-Exempt 17,85 l3

Apte-Exempt 19,50 ll
).8 .225 .6t 4 T Apte-Exempt r 8,75 l0

43.089.912 X Apte-Exempt 24,60 2

43. I 60.961 N Apte-Exempt 14,55 r 1.25

Segons el qué disposa la base 10.2, les persones aspirants disposen d'un termini de 3 dies hábils, des

de la publiiació, per efectuar les reclamacions oportunes o sol licitar revisió de la seva puntuació

70,51

43.190.143 F

Apte-Exempt

43.150.546 Q



provisional davant del Tribunal, presentant les sol'licituds a través del Registre General de
-l'Ajuntament, dins el termini establert. A aquesta revisió podran assistir acompanyades d'una

persona en qualitat d'assessora.

En el cas que no hi hagi al'legacions dins el termini indicat, aquesta llista de persones que han
superat el procés selectiu esdevindrá definitiva així com la següenl proposta de nomenament de
persones aprovades per ordre de puntuació, sense que el nombre de persones aprovades sigui
superior al de places objecte d'aquesta convocatória, la qual es podrá elevar a la resoluci( de
nomenament per part de l'órgan municipal competent:

Ordre de prelació DNI Puntuació total

ler 18.225.004 B 88,21

2n 43.170.377 K 73,64

3r 43.168.104 W 70,5t

El president dóna per acabada la reunió a les 12,30 hores. I perqué quedi constáncia del que s'ha
tractat, jo, el Secretari, redact Acta que somet a la signatura del president i vocals presents; don fe.

Signatures:
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