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ÀREA D'ECONOMIA I HISENDA
RECURSOS HUMANS
Núm Exp:X2021006715

EDICTE

RESULTATS DE LA TERCERA PROVA (PROVA PSICOTÈCNICA) DEL PROCÉS
SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA D’AGENTS INTERINS/ES DE
POLICIA LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Expedient número: X2021006715
En data 22 de setembre de 2021 es va realitzar la primera prova (prova cultural) del
procés selectiu per a la constitució d’una borsa d’agents interins/es de policia local i en
data 24 de setembre de 2021 es va realitzar la segona prova (prova d’aptitud física) de la
fase d’oposició.

AJUNTAMENT DE TORELLO
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Podeu comprovar l’autenticitat del document a la Seu
Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Les persones aspirants que van superar la segona prova (prova d’aptitud física) estan
convocades a les 09:00 hores del matí, a la Sala Polivalent (Passatge dels Esports, 28),
les persones que han superat les proves anteriors per tal de realitzar la tercera prova de
la fase d’oposició (prova psicotècnica), que són les següents:

NOM

DNI

Cortés Vives, Eric

***9377**

Romero Fernández, Andrea

***3527**

De conformitat amb l’acta del tribunal núm. 4/2020 de data 29 de setembre de 2021, es
fan públics els resultats de la tercera prova (prova psicotècnica) d’aquest procés
selectiu.

NOM

DNI

Cortés Vives, Eric
Romero Fernández, Andrea

***9377**
***3527**

VALORACIÓ
APTE
APTA

Obertura del termini de presentació de mèrits
De conformitat amb la base setena de les bases específiques reguladores d’aquest
procés selectiu, a partir de l’endemà de la publicació d’aquests resultats s’obre un termini
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de tres dies hàbils per tal que les persones aspirants que hagin superat la prova
psicotècnica acreditin documentalment els mèrits al·legats.
Contra els actes del tribunal es pot interposar recurs d’alçada davant l’alcalde en el
termini d’un mes des de la publicació d’aquesta acta.

