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Es fa públic els resultats de les proves selectives del concurs oposició per a provisió definitiva 

en règim de funcionari/ària de carrera de 6 places d’agent de la policia local i creació de borsa 

de treball. 

 

De la subsanació d’un error en la plantilla de correcció del tercer exercici a les proves 

realitzades en data 17 i 21 de juliol del present, i un cop revisades d’ofici totes les proves, es 

conclou que hi ha tres aspirants declarats no aptes en aquesta prova que passen a ser aptes i 

per tant amb dret de continuar el citat procés selectiu.  

 

Es notifica als tres aspirants afectats, de manera individualitzada, la convocatòria amb l’horari 

i ubicació de les proves de la fase oposició.  

 

 

Fase oposició:  
 
Quart exercici: prova pràctica: de caràcter obligatori i eliminatori.  
Dia 7 de setembre de 2020.  
 
Resultats: 
 

NOM I COGNOMS 4 xifres numèriques del DNI PUNTUACIÓ 

4art exercici 

VALENTI BASELA, LLUIS ***4667** No apte 

GARCIA DIVOSI, MARC ***4864** Apte 

NUÑEZ RODA, SERGIO 

OSCAR ***8776** 
Apte 

 

 
 
Cinquè i sisè exercici: reconeixement mèdic i proves físiques: de caràcter obligatori i eliminatori. 
Dia 8 de setembre de 2020.  
 
Resultats: 
 

Cognoms i Nom 4 xifres 

numèriques 

del DNI 

Resultat 

 

GARCIA DIVOSI, 

MARC 

***4667** No apte 

NUÑEZ RODA, 

SERGIO OSCAR 

***8776** Apte 

 
 
Setè exercici: psicotècnic: de caràcter obligatori i eliminatori. 
Dia 8 de setembre de 2020.  
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Resultats: 
 

Cognoms i Nom 4 xifres 

numèriques del 

DNI 

7è exercici 

Psicotècnic 

NUÑEZ RODA, SERGIO OSCAR 

 

***8776** Apte 

 
Fase de concurs: 
  

Es procedeix a la valoració de mèrits relatius a la Fase de Concurs de l’aspirant que ha resultat 

apte, d’acord amb el barem recollit a l’annex 3 de les Bases del procés selectiu amb el següent 

resultat: 

 

 
Cognoms i Nom 4 xifres 

numèriques 

del DNI 

Serveis 

prestats 

Recompenses Titulacions cursos Català Total  

NUÑEZ RODA, 

SERGIO 

OSCAR 

 

 

***8776** 

 

 

3,20 

 

 

0,15 

 

 

0 

 

 

1,75 

 

5,10 

 

 
La puntuació obtinguda en el concurs de mèrits es sumarà a la puntuació obtinguda a les proves de 
coneixements generals, teòrics i prova pràctica, i es determinarà la puntuació final del procés 
selectiu. 
 

El resum de les puntuacions del procés selectiu dels aspirants que han superat TOTS els 

exercicis i l’ordre de puntuació final queda afectat amb la revisió de la prova teòrica i el 

resultat de les proves realitzades en data 7 i 8 de setembre, quedant definitivament com 

s’estableix a continuació: 

 

Nom i cognoms DNI 
Coneixements 
generals Teòrica Pràctica Mèrits Total Ordre 

Dominguez 
Barragan, 
Francisco ***6428** 6,75 6,50 8,00 5,50 26,75 1 

El ouakili, Nabil ***2709** 7,75 5,90 6,00 4,75 24,40 2 

Casellas Liarte, 
Carolina ***7685** 5,00 5,30 8,00 5,95 24,25 3 

Barron Alexandre, 
Alejandro ***7367** 5,40 5,65 5,00 5,15 21,20 4 

Nuñez Roda, 
Sergio Oscar **8776** 5,20 5,20 5,00 5,10 20,50 5 

Chiva 
Rivera,Sergio ***7311** 5,90 6,15 5,50 2,75 20,30 6 
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Amb aquests resultats es dona per finalitzades les proves del procés i es proposa el 

nomenament de l’aspirant que ha quedat en cinquena posició per ocupar la plaça que havia 

quedat deserta en l’anterior convocatòria.  

 

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. 

 

 
El secretari del Tribunal qualificador, 
 
 

Sant Feliu de Guíxols, 14 de setembre de 2020 
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