
ANUNCI DEL RESULTAT DEFINITIU DEL PROCÉS SELECTIU PER A L’ACCÉS, MITJANÇANT CONCURS-
OPOSICIÓ LLIURE, DE 8 PLACES D’AGENT DE LA POLICIA LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL, 
INCLOSES A L’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ PER A L’ANY 2017 (codi convocatòria: RH/18/003)

En relació a la convocatòria del procés selectiu, mitjançant concurs-oposició lliure, de 8 places 
d’agent de la policia local de l’Ajuntament de Calafell, i segons el que es desprèn de l’acta emesa 
per l’òrgan qualificador de data 28 de maig de 2019, s’informa:

Els aspirants amb les darreres tres xifres del DNI 547-Y, 112-S i 188-N, presenten al·legacions i 
recursos per estar en desacord amb la valoració del reconeixement mèdic realitzat en data 5 d’abril 
de 2019.

L’òrgan qualificador, pel que fa a les al·legacions i recursos presentats pels aspirants amb les 
darreres tres xifres del DNI 547-Y, 112-S i 188-N, acorda desestimar-los  ja que els documents 
aportats pels recurrents es consideren que no desvirtuen l’apreciació i resultat del centre mèdic, per 
la qual cosa es reafirma en els anteriors resultats definitius del 6è exercici del procés selectiu, 
corresponent al reconeixement mèdic, que són els següents:

Núm.
Registre 
Entrada

Darreres
3 xifres DNI Resultat

18125 621-X APTE

18798 141-X APTE

17149 291-T APTE

17650 952-G APTE

16268 643-Q APTE

17227 547-Y NO APTE

17517 112-S NO APTE

19135 935-F APTE

16257 255-S APTE

16875 396-A APTE

16624 188-N APTE

A la vista dels resultats, l’òrgan qualificador, proposa per unanimitat, nomenar als vuit aspirants 
aptes com a funcionaris en pràctiques de la Policia Local de l’Ajuntament de Calafell i que són els 
següents:
.

Núm.
Registre 
Entrada

Darreres
3 xifres DNI

18125 621-X

18798 141-X

17149 291-T

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 2739786904a5412d9877c5f845043bc2001

Url de validació http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

Si
gn

at
ur

a 
1 

de
 1

D
ie

go
 L

or
ite

03
/0

6/
20

19

http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=2739786904a5412d9877c5f845043bc2001


17650 952-G

16268 643-Q

19135 935-F

16257 255-S

16875 396-A

Aquests aspirants hauran de començar el curs corresponent a l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya, excepte aquells que acreditin haver-ho superat amb anterioritat.

Contra aquest acta de l’òrgan qualificador les persones interessades poden interposar al·legacions o 
reclamacions davant el president de la Corporació a partir d’aquesta publicació al tauler d'anuncis 
de conformitat amb allò que disposa l'article 112 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC). Tot això, sense perjudici 
dels recursos procedents al final del procediment en via administrativa.

La qual cosa es fa pública per a coneixement general.

El secretari de l’òrgan qualificador
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