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ANUNCI
El Tribunal Qualificador del procediment selectiu per a la provisió de quatre places de policia
local de l’Ajuntament d’Alcúdia, funcionari de carrera, per torn lliure, mitjançant oposició, ha
pres els següents acords:

02/12/2021

1. Desestimar per complet les al·legacions presentades per l’ aspirant Sr. Francisco
Manuel Romero Vera i confirmar la relació i resultats acordats en la sessió número 4.
2. Fer públic la relació completa provisional de les persones aspirants que han participat
al tercer exercici, prova de desenvolupament, del procediment selectiu, amb expressió
de les qualificacions obtingudes:
NOM
COGNOMS
RESULTAT
STEFAN JOHANN
MAYOL GREIL
19,59
FERNANDO
SANCHO TOMÁS
15,23
VÍCTOR
MUÑOZ GONZÁLEZ
13,72
JAVIER
DE LA FUENTE AMENGUAL
10,9019
JOSÉ MANUEL
OGAZÓN VELA
10,7834
ANTONIO
RODRÍGUEZ PARRA
9,4498
ANDRÉS
LÓPEZ MARTÍNEZ
8,0863

Joan Josep Ferrer Martorell

3. Aprovar els resultats provisionals de la tercera prova de desenvolupament del
procediment selectiu i fer públic la relació provisional d’aprovats mitjançant publicació
en el Tauler d'anuncis de l'Ajuntament d'Alcúdia i la pàgina web de la Corporació
(www.alcudia.net).
4. Establir un termini de tres dies hàbils per a la presentació d’al·legacions i sol·licituds de
revisió dels resultats de la tercera prova del procediment selectiu per part de les
persones candidates interessades.
5. Establir el dia 10 de desembre de 2021 a les 9:30 hores com a data de reunió del
Tribunal Qualificador per a atendre les corresponents al·legacions i sol·licituds de
revisió dels resultats de la tercera prova a la Sala de Plens de l’Ajuntament d’ Alcúdia.
En el cas en que no s’hagin presentat al·legacions, s’entendran els resultats com a
definitius.
6. Fixar la data de la quarta prova d’aptitud psicològica i de personalitat de la fase
d´oposició, que tindrà lloc el dilluns 15 de desembre a les 09:30 hores a les
dependències de la Policia Local(Bastió de Sant Ferran, 3 Alcúdia).
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D’acord amb la base 6.1.3 del procediment selectiu, es considera que la valoració d'aquesta
prova és de 0 a 20 punts i cal obtenir un mínim de 10 per superar-la.

Alcúdia, en data de la signatura electrònica.
El President del Tribunal

Francesca Palou Cifre
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La Secretària del Tribunal
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