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RESULTATS CURS SELECTIU
FORMACIÓ BÀSICA 2017-2018
De conformitat, amb la comunicació tramesa per l’Institut de Seguretat Pública de
Catalunya, la qualificació que han obtingut les persones aspirants a agent de la Policia
local designades per a la realització del Curs de formació bàsica per a policies 20172018, és la que es detalla a continuació:
NIF

Cognoms i nom

APTE-A / NO APTE-A

478973XX-X

ANGUERA

GARCIA

FERRAN

APTE

454967XX-X

EL KHACHIN

VINUESA

RACHID

NO APTE

478379XX-X

GÓMEZ

GUERRERO

JOSE IGNACIO

APTE

458808XX-X

GORRIZ

BARRULL

BERNAT

APTE

476375XX-X

HERVÁS

BUXADÉ

RAMON

APTE

472749XX-X

JEREZ

MOREJON

ALBERT

APTE

464134XX-X

MARTINEZ

SEGURA

MARC

APTE

434452XX-X

MEGIAS

SOLDEVILA

ANTONIO

APTE

472702XX-X

MONTESINOS

GARCIA

NURIA

APTA

467747XX-X

NIETO

GALLEGO

JAIME

APTE

380993XX-X

ROSA

MONTES

OSCAR

NO APTE

465606XX-X

SUAREZ

JURADO

MOISES

APTE

De conformitat amb la Base 10 Fase de pràctiques en el seu 3r punt, que estableix que
el personal funcionari en pràctiques que obtingui la qualificació de no apte/a quedarà
exclòs/a del procés selectiu i perdrà el dret a ser nomenat/da funcionari/ària de carrera,
amb efectes del dia 5 de juliol de 2018, últim dia del curs selectiu. Conseqüentment, es
fa la crida de les dues persones aspirants, seguint l’ordre de puntuació en la relació de
persones aprovades, per realitzar el Curs de formació bàsica per a policies 2018-2019,
que té data d’inici el dia 3 de setembre de 2018:
Ordre

NIF

PARCIAL TEORICA + FISIQUES

PROVES PSICOTÈCNIQUES

PROVES MÈDIQUES

13

46694776S

20,58

APTE/A

APTE/A

14

47706751J

20,50

APTE/A

APTE/A

Les persones aspirants proposades hauran de presentar al Departament de Recursos
Humans de l’Ajuntament de Badalona (C/ Francesc Layret, 65-71 2a planta), en el
termini màxim de vint dies naturals, a partir de l’endemà d’aquesta publicació en la
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pàgina web municipal, els documents originals acreditatius de les condicions exigides a
la base Segona, juntament amb un joc de fotocòpies dels mateixos:
a) DNI en vigor
b) Títol de graduat o graduada en educació secundària, graduat o graduada
escolar, tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic o
tècnica auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre
d’equivalent o superior.
c) Carnet de conduir de la categoria B.
d) Certificat de nivell intermedi de català de la Direcció General de Política
Lingüística del Departament de Cultura o equivalent o superior.

Lloc de presentació:

Unitat de Selecció – Dept. Recursos Humans
Horari: De 09:00 h a 13:30h

Badalona, 12 de juliol de 2018

Unitat de Selecció

Signat electrònicament
per :CPISR-1 C
JOSEFA CARRASCO
JIMENEZ
Data :2018.07.12
09:35:22 CEST
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