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Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 

 
 

Es fa públic els resultats de les proves selectives per cobrir definitivament dues places de 

caporal de la Policia Local, mitjançant promoció interna, en execució de l’Oferta Publica del 

2019, així com la creació d’una borsa de treball per a la cobertura de necessitats temporals, en 

règim d’interinatge.  

 

 

Primera prova:  Coneixements orals i escrits de la llegua catalana. Prova de caràcter  

obligatòria i eliminatòria.  

 

 

Nom i cognoms 

4 xifres 

numèriques  del 

DNI 

Valoració 

Primera prova 

BLANCO PORRAS, SALVADOR ***2082** EXEMPT 

CAHACOPINO PLANELLES, 

CRISTINA ***3515** EXEMPT 

VALENZUELA OGANDO, 

CRISTOBAL ***3747** EXEMPT 

FERNANDEZ GARCIA, JESUS ***3040** EXEMPT 

EJARQUE LOPEZ, IVAN ***2266** EXEMPT 

 

 

Segona prova: Coneixements teòrics per escrit preguntes a desenvolupar dels temes de 

l’Annex 2 de les bases. Prova de caràcter obligatòria i eliminatòria. Dia 2 de setembre de 

2020. 

 

 

Nom i cognoms 

4 xifres 

numèriques  del 

DNI 

Valoració 

Segona prova 

BLANCO PORRAS, SALVADOR ***2082** No Apte 

CAHACOPINO PLANELLES, 

CRISTINA ***3515** No Apte 

VALENZUELA OGANDO, 

CRISTOBAL ***3747** No Apte 

FERNANDEZ GARCIA, JESUS ***3040** No Apte 

EJARQUE LOPEZ, IVAN ***2266** No Apte 

 

Es comunica als aspirants que no han superat la prova de coneixements teòrics.  

 

 

Per tot això, el Tribunal Qualificador dóna per acabat el procés selectiu per cobrir 

definitivament dues places de caporal a la Policia Local per promoció interna i la creació 

d’una borsa de treball, quedant el procés desert. 
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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. 

 

 

Sant Feliu de Guíxols, 2 de setembre de 2020 

 

 

El Secretari del tribunal qualificador 
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