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Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 

 
 

Es fa públic els resultats de les proves selectives del concurs oposició per cobrir interinament 

el lloc de sergent  de la Policia Local de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, mitjançant 

promoció interna.  

 

FASE OPOSCIÓ: 

 

Data de realització de la prova: 17/02/2020 

 

Quarta prova: revisió mèdica:  reconeixement mèdic, realitzat per metges/esses col·legiats, de 

caràcter obligatori, per comprovar que no es detecta en els aspirants l’existència de cap de les 

exclusions mèdiques establertes en l’annex 4 d’aquesta convocatòria, entre els/les aspirants que 

han superat les proves de la fase d’oposició.  

 

 

Nom i cognoms  

 

 

4 xifres 

numèriques del 

DNI 

Valoració 

FASE oposició 

4a prova 

mèdica 

Josep Valenzuela Ogando ***1848** APTE 

 

 

FASE CONCURS: 

 

Data de realització de la prova: 18/02/2020 

 

Valoració de mèrits: consisteix en la valoració dels mèrits al·legats i justificats per l’aspirant, 

segons els criteris regulats a l’annex 3. Es qualifica fins a un màxim de 8 punts i no és 

eliminatòria: 

 

a) Experiència professional (màxim 3 punts)     2,13 punts 

b) Cursos i diplomes relacionats amb el lloc (màxim 1,75 punts)  1,75 punts 

c) Experiència en tasques de docència (màxim 1 punt)       0 punts 

d) Altres titulacions acadèmiques (màxim 0,75 punts)        0 punts 

e) Certificat del nivell de català superior a l’exigit (màxim 1 punt)      0 punts 

f) Recompenses i distincions (màxim 0,50 punts)     0,5 punts 

 
Nom i cognoms  

 

 

4 xifres 

numèriques del 

DNI 

Valoració 

FASE concurs  

Josep Valenzuela Ogando ***1848** 4,38 

 

 

VALORACIÓ FINAL DEL PROCÉS SELECTIU: 

 

 

Nom i cognoms 
Puntuació fase 
oposició 
1r exercici 

Puntuació 
fase oposició 
2n exercici 

Puntuació 
fase oposició 
3r exercici 

Puntuació 
fase oposició 
4t exercici 

Puntuació 
fase 
oposició 

 Puntuació 
fase 
concurs 

Resultat 
final 
del procés 

Josep Valenzuela Ogando 7 7 apte apte 14  4,38 18,38 
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Us comuniquem que, de conformitat amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 

39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, contra els 

acords del Tribunal continguts en aquest edicte que constitueixen actes de tràmit qualificats i 

contra la valoració final i proposta de contractació es pot interposar recurs d’alçada davant el 

president de la Corporació en el termini d’1 mes des de l’endemà de la present publicació. 

 

 

 

La secretaria del Tribunal Qualificador 
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