
ANUNCI DE L’ACTA DEL RESULTAT DEL 7È EXERCICI DEL CONCURS OPOSICIÓ PER A LA 
PROVISIÓ, MITJANÇANT PROVISIÓ INTERNA, DE 2 PLACES DE CAPORAL DE LA POLICIA 
LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL, INCLOSES AL’OFERTA PÚBLICA DE L’ANY 2016, 
I PROPOSTA DE NOMENAMENT

En relació a la convocatòria del procés selectiu, mitjançant promoció interna, per a la 
provisió de dues places de caporal de la Policia Local de l’Ajuntament de Calafell, i segons 
es desprèn de l’Acta emesa per l’òrgan qualificador de data 2 de juliol de 2020, s’informa:

1. Es fan públics els resultats del 7è exercici del procés selectiu, corresponent a la 
realització de pràctiques al municipi de dotze mesos, que són els següents:

Núm. Registre 
Entrada

Darreres 
xifres DNI

Resultat

3310 241V APTE/A

4255 891B APTE/A

2. A la vista dels resultats, l’òrgan qualificador, proposa per unanimitat, nomenar als dos 
aspirants com a caporals de carrera, per haver superat el setè exercici del procés 
selectiu. 

Contra aquest acta de l’òrgan qualificador les persones interessades poden interposar 
recurs d'alçada davant el president de la Corporació en el termini d'un mes a comptar a 
partir de l'endemà d’aquesta publicació al tauler d'anuncis de conformitat amb allò que 
disposa l'article 121 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre de procediment administratiu comú 
de les administracions públiques (LPAC). Tot això, sense perjudici de poder interposar la 
persona interessada qualsevol altra reclamació que estimi procedent.

La qual cosa es fa pública per a coneixement general.

La secretària de l’òrgan qualificador

Cristina Galindo Garza

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

Codi Segur de Validació 3d045f3ab5e94d3d863a6594d124c030001

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

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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