En dates 11 i 19 d’abril de 2022 es va portar a terme el cinquè exercici corresponent a la prova
psicotècnica i entrevista personal del procés selectiu per la creació d’una borsa de treball
d’agents de policia mitjançant sistema concurs oposició.
Tot seguit es detalla el resultat obtingut pels aspirants presentats:
Nom i Cognoms
Valderrama Pino, Miguel
Rovira Ramos, Ester
Cardenas Alonso, Manel
Hernández Perea, Álvaro
Martínez Soler, Eloi
Poyato Anillo, David
Donate Rubio, Cristian
Alonso Arenas, Alejandro
Costa Xapelli, Josep
Capell Ros, Daniel

DNI
***7149**
***9600**
***7559**
***6270**
***7356**
***6307**
***8191**
***0475**
***2835**
***0046**

Resultat
No apte
No apta
Apte
Apte
Apte
Apte
Apte
No apte
Apte
Apte

Com estableix la base vuitena, aquells aspirants que hagin resultat aptes, tindran 5 dies hàbils
a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci del resultat, al taulell d’edictes i a la pàgina
web municipal, per presentar els mèrits, mitjançant registre, corresponents a la fase de concurs.
Aquells/es aspirants que van aportar els mèrits en el moment de presentació de les instàncies
per formar part del procés selectiu, no caldrà que els tornin a aportar. Tanmateix, si en el
transcurs d’aquest període fins a data de publicació d’aquest anunci, els/les aspirants han
adquirit nous mèrits, podran presentar-los.
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)
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