Recursos Humans
EDICTE:

Relatiu al procés de selecció per a la provisió en propietat de dues places de sergent de la
Guàrdia Urbana, incloses en l’Oferta Pública d’Ocupació per a l’any 2018.
Vista l’acta emesa en data 3 de novembre de 2021 pel tribunal qualificador de l’esmentat procés
de selecció per la valoració dels resultats dels aspirants per període de pràctiques a la Guardia
Urbana fent constar que no ha estat possible fer la valoració d’un dels aspirants pel motius
detallats a l’acta, per la qual cosa es proposa al següent aspirant segons l’ordre de la llista
resultat de les proves de la fase d’oposició per a la cobertura de la plaça que no s’ha pogut
ocupar :
Ordre de la llista resultat final procés :
Posició

DNI (4a, 5, 6 i
Cognoms i Nom
7 posició)

Oposició

Concurs

TOTAL

1

***9039**

FERRE LÓPEZ, JESÚS

17,933

4,78 22,713

2

***7337**

SORIANO GIRALDEZ, JUAN MANUEL

17,685

4,51 22,195

3

***7965**

CARMONA CARRASCO, JORGE

16,205

3,32 19,525

4

***6122**

CAMACHO VELASCO, JUAN CARLOS

14,456

3,93 18,386

Vist que el Sr. Jorge Carmona Carrasco, que va quedar en tercera posició, ha renunciat i vist que
el Sr. Juan Carlos Camacho Velasco va quedar quart en la llista resultant.
Atès que es va convocar a l’aspirant Juan Carlos Camacho Velasco per realitzar les proves
mèdiques.
Es fa saber que el resultat de les proves mèdiques (base 5.3) de la selecció de dos places de
sergent de la Guàrdia Urbana, corresponents a l’Oferta Pública per a l’any 2018:

DNI (4a, 5, 6 i 7
posició)

***6122**

Cognoms i Nom

Resultat proves mèdiques

CAMACHO VELASCO , JUAN CARLOS

APTE

D'acord amb el que estableix el punt 6 de les bases específiques que regulen el procés selectiu
de dos places de Sergent de la Guàrdia Urbana, corresponents a l’Oferta Pública per a l’any 2018,
l’ aspirant haurà de realitzar i superar el Curs específic de sergent impartit a l'Institut Públic de
Seguretat de Catalunya (de caràcter obligatori i eliminatori).
N'estaran exempts/es els/les aspirants que l'hagin superat i que ho hagin acreditat
documentalment en la fase d’admissió.

El Secretari en funcions, Sr. Josep Maria Sabaté Vidal
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