ANUNCIO

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: 30y5 L7ZN aTx+ WVId 5Zek HUKM YF8=

EXPEDIENT
E-01101-2016-000301-00
SERVICI
PERSONAL
SECCIÓ
ACCÉS FUNCIÓ PÚBLICA
ASSUMPTE
Convocatòria 4 places Intendent/a Policia Local. Qualificacions sext exercici.

CONVOCATÒRIA DE 4 PLACES D’INTENDENT/A
DE LA POLICIA LOCAL
ANUNCI
El Tribunal Qualificador de l’esmentat procés selectiu, en sessió celebrada en data
4 de gener de 2018, ha acordat qualificar les proves del sext exercici de realització d’una prova
pràctica d’un supòsit policial, amb les següents notes:
COGNOMS

NOM

DNI

NOTA

BAVIERA JORGE

VICENTE MIGUEL

…473J

8,00

CINTRANO BRONCANO

DIEGO

…266N

8,50

FANJUL CLIMENT

FERNANDO

…107M

4,00

MOYA SORIANO

JUAN DE LA CRUZ

…173F

4,00

PÉREZ MORA

SANTIAGO

…250X

5,00

RODRÍGUEZ LARRUBIA

ALFREDO

…278R

7,75

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”.
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Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI DEL TRIBUNAL

Nom
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA

Data
04/01/2018

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
5455451848073102300

ANUNCIO

El sèptim exercici de caràcter obligatori i eliminatori per al torn de promoció interna, que
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)
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consistirà en desenvolupar per escrit dos temes de quatre triats per sorteig es realitzarà el pròxim
dia 10 de gener de 2018, a les 09:00, en la Central de Policia Local.
La qual cosa es fa pública als efectes oportuns.
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Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI DEL TRIBUNAL

Nom
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA

Data
04/01/2018

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
5455451848073102300

