Tribunal Qualificador
56 places d’agent de Guàrdia Urbana

NOVA DESIGNACIÓ PER RENUNCIES
56 PLACES D’AGENT GUÀRDIA URBANA

De conformitat amb la Base 9a i amb l’acord del Tribunal Qualificador de data 28/10/2019, en
cas que les persones aspirants proposades presentessin renúncia, s’ha de procedir a designar
de manera automàtica a les següents persones aspirants que hagin superat el procés, per ordre
de puntuació, i no han obtingut plaça.
Donat que s’han presentat 10 renúncies, es fa designació de les persones aspirants que van
superar el procés i que es relacionen a continuació:
ORDRE

NIF

ASPIRANT

59

xx617xxx-S

GOMEZ ALVAREZ, ESTEBAN

60

xx157xxx-D

GARCIA FERRER, JONATHAN

61

xx709xxx-J

MORALES LOPEZ, FRANCISCO JAVIER

62

xx359xxx-R

VIDAL ESMATJES, RICARD

63

xx945xxx-V

BELTRAN LOPEZ, HANA

64

xx153xxx-Q

ZAMORA BASACHS, JOAN MARC

65

xx974xxx-Z

FERNANDEZ MASSANET, DIANA

66

xx715xxx-D

ZAMUDIO SERRANO, MARIA CINTHIA

67

xx274xxx-B

HERAS PEREZ, DAVID

68

xx333xxx-T

BELLALTA PEREA, JAUME

Les persones designades hauran de presentar, en la Unitat de Selecció del Departament de
Recursos Humans d’aquest Ajuntament, els documents originals acreditatius de les condicions
exigides a la Base 2a, juntament amb un joc de fotocòpies dels mateixos, a excepció feta del
permís de conduir A2 que serà lliurat segons s’indica a la base segona punt h).
Davant la immediatesa d’inici del curs selectiu en l’ISPC, s’estableix com el següent calendari
per presentar l’esmentada documentació més la requerida per formalitzar el nomenament, sota
detallada:
Dia de presentació:

Fins el dia 13/11/2019 en horari de 10:00h a 13:00h

Lloc: Unitat de Selecció (Dept. Recursos Humans) - Tel. 93.483.26.21
C/ Francesc Layret, 65-71, 2a planta - 08911 BADALONA
A efectes de tramitar el nomenament com a funcionari en pràctiques, també caldrà aportar la
següent documentació:
 Informe de vida laboral i núm. afiliació a la Seguretat Social (NASS).
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 Número de compte bancari (cartilla bancària o document de l’entitat que acrediti la
titularitat de la persona a nomenar).
 Original del llibre de família, si la persona interessada té descendència.
 1 Foto actual, tipus DNI.

Si les persones aspirants proposades no presenten la documentació requerida o no reuneixen
els requisits exigits, no seran nomenades com a funcionàries en pràctiques i quedaran anul·lades
totes les seves actuacions.

Badalona, 7 de novembre de 2019
La secretària del Tribunal Qualificador,
(Per delegació del Tribunal Qualificador)

Fina Carrasco Jiménez

Signat electrònicament
per :CPISR-1 C
JOSEFA CARRASCO
JIMENEZ
Data :2019.11.07
16:11:52 CET
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