Tribunal qualificador
Procés selectiu 12 places d’agent de la Guàrdia Urbana

COMUNICACIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR EN RELACIÓ A LES
RECLAMACIONS PRESENTADES EN LA FASE DE LA PROVA D’APTITUD FÍSICA
El Tribunal Qualificador del procés de selecció de 12 places d’agent de la Guàrdia Urbana, en
sessió celebrada el 12/09/2017, després de les oportunes deliberacions, va fer les següents
consideracions i va prendre els següents acords en relació a les reclamacions presentades en
la fase de la prova d’aptitud física:
El dia 06/09/2017, en la sessió convocada per a la realització de les proves físiques, 17
aspirants amb els números d’identificació 37391773Y, 38836241M, 38880499B, 39372114R,
46412616L, 43458597M, 43510410E, 43681317Q, 46411952E, 46488645X, 46686160R,
46769257E, 47771614Q, 47929297B, 52409504W, 53079943Z i 53635814K, van presentar
instàncies al·legant que no se’ls va deixar fer la prova d’aptitud física perquè no aportaven la
prova d’esforç.
Aquests 17 aspirants no van realitzar les proves físiques per manca d’aportació de la
documentació mínima requerida per les bases específiques, ja que van aportar certificat mèdic
SENSE INCLOURE PROVA D’ESFORÇ, ni en document adjunt ni incorporat en el propi
certificat.
Les bases específiques reguladores de la convocatòria per a la cobertura de 12 places d’agent
de la Guàrdia Urbana, en el seu apartat 7.3.1 , paràgraf 2, 3 i 4 disposa: Per a la realització
d’aquesta prova, el mateix dia de la seva execució, les persones aspirants hauran de
lliurar al Tribunal Qualificador un certificat mèdic expedit com a màxim tres mesos abans
de la realització de les mateixes. En aquest ha de constar explícitament que: “es
reuneixen les condicions físiques necessàries per realitzar els exercicis de l’annex I de la
convocatòria per a la cobertura de 12 places d’agent de la Guàrdia Urbana de Badalona
2017”. Aquest certificat s’ha de referir a la realització, dintre del termini expressat a
l’apartat anterior, d’un examen de salut previ en el que s’haurà d’incloure una prova
d’esforç, en la que es pugui valorar l’adaptació cardiorespiratòria a l’exercici físic de
cada aspirant. La No presentació de l’esmentat certificat comportarà l’exclusió
automàtica de la persona aspirant del procés selectiu.
Per aquest motiu, el Tribunal qualificador acorda desestimar la petició dels següents 17
aspirants esmentats, amb els següents números d’identificació 37391773Y, 38836241M,
38880499B, 39372114R, 46412616L, 43458597M, 43510410E, 43681317Q, 46411952E,
46488645X, 46686160R, 46769257E, 47771614Q, 47929297B, 52409504W, 53079943Z i
53635814K.
Contra aquest acord del Tribunal Qualificador es pot interposar recurs d’alçada davant la
Regidoria de l’Àmbit de Badalona Democràtica en el termini d’un mes comptador de l’endemà
de la data de la seva notificació o publicació.(Apartat 13 de les bases específiques reguladores
de la convocatòria per a la cobertura de 12 places d’agent de la Guàrdia Urbana, pel sistema
d’oposició lliure).
Badalona, 20 de setembre de 2017
La Secretària del Tribunal Qualificador

Anna Rams

