En data 14 d’octubre de 2021 es va portar a terme l’exercici quart corresponent a les proves d’aptitud
física del procés selectiu per a la creació d’una borsa d’agents de policia mitjançant sistema de concurs
oposició. A continuació es detalla el resultat obtingut pels aspirants presentats:
Cognoms i Nom
El Madani Hajjaji, Mohamed
Martinez Soler, Eloi
Muresan Chirila, Violeta Lucia
González Toribio, Isaac
Fernández Galeote, David
Alegret Monroig, Josep
Paez Melero, Oriol
Ruiz Vacas, Raul
Soria Lopez, Daniel

DNI
***7454**
***7356**
***7183**
***2218**
***9120**
***4656**
***5977**
***2649**
***1590**

Resultat
Apte
Apte
Apta
Apte
Apte
Apte
Apte
Apte
Apte

Es declara als aspirants no presentats com a “no aptes” en el procés selectiu.
A la vista del resultat de la prova, es convoca als aspirants aptes, per la realització de la cinquena prova
corresponent a la prova psicotècnica el proper divendres 22 d’octubre a les 09:00 hores a la sala de
plens de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages (plaça de la vila, 1).
Tanmateix i d’acord amb la base setena, la prova psicotècnica es complementarà amb una entrevista
personal la qual es portarà a terme el proper dimarts dia 26 d’octubre a la sala de plens de
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. Els aspirants queden citats a les hores següents:
Cognoms i Nom
El Madani Hajjaji, Mohamed
Martinez Soler, Eloi
Muresan Chirila, Violeta Lucia
González Toribio, Isaac
Fernández Galeote, David
Alegret Monroig, Josep
Paez Melero, Oriol
Ruiz Vacas, Raul
Soria Lopez, Daniel

DNI
***7454**
***7356**
***7183**
***2218**
***9120**
***4656**
***5977**
***2649**
***1590**

Hora
08:30
09:00
09:30
11:00
11:30
12:00
13:00
13:30
14:00

Contra aquest acte, que no esgota la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant
l’Alcaldessa en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà d’aquesta publicació, de conformitat amb
el que preveu l’article 121.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques, sense perjudici que els legitimats activament puguin interposar qualsevol
altre recurs ajustat a dret.

Carles Gutiérrez Burniol
El secretari del tribunal
(signat i datat electrònicament)

Plaça de la Vila, 1
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