AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

ANUNCI
VALIDACIÓ DEL RECONEIXEMENT MÈDIC - PROPOSTA DE NOMENAMENT.
PROCÉS DE SELECCIÓ MITJANÇANT MOBILITAT HORITZONTAL DE TRES PLACES D'AGENT DE
LA POLICIA LOCAL A L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA [EXP 1458-16-2018].
Per Ordre del President de la Comissió de Valoració, es fan púbics els resultats de la validació
del reconeixement mèdic, l’avaluació final i la declaració d’aspirants que, havent superat el
procés, seran proposats per llur nomenament per ocupar els llocs de treball d’agent de la Policia
Local de l’Ajuntament de Mollerussa segons les condicions estipulades a les Bases i a la
Convocatòria (Acta número 6 de la Comissió de Valoració, de 21 de febrer de 2020).
1.- VALIDACIÓ DEL RECONEIXEMENT MÈDIC.
No disposant aquest Ajuntament d’un servei propi habilitat per a llur desplegament, s’ha optat
per a la contractació d’un servei aliè. El reconeixement mèdic s’ha efectuat per professionals
especialitzats i conforme el quadre d’exclusions mèdiques que figura en l’Annex III de les Bases
aprovades.
Els tres candidats/tes amb millor puntuació [sumant els tres exercicis de la Fase d’oposició i la
fase de concurs], foren convocats per a efectuar el reconeixement mèdic, el dia 7 de febrer de
2020, amb els resultats següents:
COGNOMS I NOM
SOBREVALS VALLS JAUME
FERNANDEZ MARTOS ENRIQUE
SOLIS AYALA JOSE ANTONIO

Ref. Expedient
1458-46-2019
1458-22-2019
1458-17-2019

AVALUACIÓ
APTE/A
APTE/A
APTE/A

A la vista dels antecedents exposats i que consten documentats en l’expedient respectiu [EXP
1458-16-2018] i ateses les facultats que les bases atorguen a la COMISSIO DE VALORACIÓ,
ha acordat VALIDAR els resultats del Reconeixement Mèdic.
2.- PROPOSTA DE NOMENAMENT.
De conformitat amb la Base 9a. de les que regeixen el desenvolupament del procés selectiu,
la Comissió de Valoració, DECLARA que la relació de persones aspirants que han superat
aquest procés, per ordre de puntuació, són les següents (en el mateix nombre que places
convocades, 3):
COGNOMS I NOM
SOBREVALS VALLS JAUME
FERNANDEZ MARTOS ENRIQUE
SOLIS AYALA JOSE ANTONIO

Ref. Expedient
1458-46-2019
1458-22-2019
1458-17-2019

OPOSICIO
29,50
29,00
26,50

Mollerussa, 21 de febrer de 2020: El Secretari de la Comissió de Valoració.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

0328371562d84698bb8243e9c34e86dd001

Url de validació

https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

CONCURS
5,50
5,40
5,00

TOTAL
35,00
34,40
31,50

En conseqüència, aquesta relació s’elevarà a la presidència de la Corporació, a fi i efecte que
formuli la proposta de nomenament per ocupar els llocs de treball d’agent de la Policia Local de
l’Ajuntament de Mollerussa segons les condicions estipulades a les Bases i a la Convocatòria.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La qual cosa es fa pública per a general coneixement dels interessats i als efectes legals
oportuns.
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