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EXPEDIENT
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SERVICI
PERSONAL
SECCIÓ
ACCÉS FUNCIÓ PÚBLICA I PROVISIÓ LLOCS DE TREBALL
ASSUMPTE
Convocatòria 8 places Intendent/a Principal Policia Local. Anunci qualificacions sext exercici.-

CONVOCATÒRIA DE 8 PLACES DE INTENDENT/A PRINCIPAL DE LA
POLICIA LOCAL.

El Tribunal Qualificador de l’esmentat procés selectiu, en sessións celebrades en
dates 21 i 22 de desembre de 2017, ha acordat qualificar les proves del sext exercici de carácter
obligatori i eliminatori per als torns lliure i promoció interna, de presentació, exposició i defensa
oral, d’un estudi inèdit sobre organització, problemática, funcions i servicis del cos de Policia
Local, amb les següents notes:
TORN LLIURE

APELLIDOS

NOMBRE

DNI

NOTA

GALLARDO VIVÓ

SALVADOR ENRIQUE

…815G

4

NAVARRETE IBAÑEZ

ESTEFANIA

...070S

7,25

RUSSU BERLANGA

EDUARDO

...592X

7

SOLÁ IÑIGO

JUAN CARLOS

...052P

3

TORN DE PROMOCIÓ INTERNA
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APELLIDOS

NOMBRE

DNI

NOTA

GARCIA GARCIA

JAIME

…706L

6,00

LARA GARCIA

BENJAMIN

…007W

7,00

LASHERAS HERRERO

FERNANDO

…669X

7,50

Sent l’exercici de caràcter obligatori i eliminatori, i de conformitat amb la base 12.4
de la present convocatòria es recorda que “Si tinguera entrada alguna al·legació, suggeriment,
reclamació o petició de revisió per escrit sobre la puntuació atorgada pel tribunal, o una altra
circumstància relativa al desenvolupament de les proves durant el 5 dies següents a la publicació
de les puntuacions de cada prova o exercici, serà el tribunal el que decidisca sobre estes en la
següent sessió, i ho ressenyarà en la corresponent acta. Tot això sense perjuí del que establix esta
base 12 respecte de la interposició de recursos, que es regirà per les normes generals sobre
procediment i règim jurídic de les Administracions Públiques”.
El pròxim exercici, de caràcter obligatori i eliminatori per al torn lliure i promoció
interna, consistirà en desenvolupar per escrit, durant un període màxim de dos hores, dos temes
de quatre triats per sorteig, dels continguts en el temari que figura en l'annex V. Estos temes
seran llegits en sessió pública davant del tribunal, que podrà formular les preguntes o aclariments
que sobre estos jutge oportuns. Es valorarà la claredat d'idees, la facilitat d'expressió i el
coneixement sobre els temes exposats.
Amb motiu de l'exempció de temes prevista en estes normes per a la promoció
interna, a estos se'ls realitzarà el sorteig únicament dels temes de què han d'examinar-se.
La qualificació d'este exercici en els dos casos serà de 0 a 10 punts. S'haurà
d'obtindre un mínim de 5 punts per a superar-ho, es realitzarà el pròxim dia 2 de gener de 2018
a les 09 h del matí en la Central de la Policia Local.
La qual cosa es fa pública als efectes oportuns.
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