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EDICTE
De conformitat amb les bases específiques reguladores del procés selectiu, aprovades
per Decret de l'Alcaldia, de data 2 de juliol de 2020, pel que s’aprova la convocatòria i
les bases reguladores del procés de selecció, mitjançant el sistema de concurs
oposició lliure, de 2 places d'agent de la policia local, publicades i al Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona en data 7 de juliol de 2020, i en compliment del determinat a
la base desena de les esmentades, es fa públic que el Tribunal Qualificador del procés
selectiu, en sessió celebrada en data 15 de juny de 2021, ha aixecat acta que
literalment transcrita diu:
“ACTA DE REUNIÓ DEL TRIBUNAL DEL CONCURS OPOSICIÓ LLIURE DE 2
PLACES D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL PER A LA PROPOSTA D'UN NOU
NOMENAMENT
A la Sala Balnearis de l'Ajuntament de Tona (C. Font, 10), a les 10.00h del matí, del
dia 15 de juny de 2021, es reuneixen els membres del Tribunal qualificador del procés
per a la selecció, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, de 2 places d'agent
de la policia local, sota la presidència del Sr. Antoni Fajardo Graupera i l'assistència
dels vocals Sr. Xavier Agrassot López, Sr. Ismael Casadevall Baranera, Sr. Ramon
Basomba Puig, Sr. Sergi Gràcia Ekdahl i Sra. Marta Riba Mata. Actua com a Secretari
del Tribunal el Sr. Antoni Serrano Sánchez.
El President del Tribunal trasllada als membres del Tribunal la resolució de la Junta
d'Avaluació del Curs de formació bàsica per a policies 2021 en la que es declara no
apte el Sr. Albert Sabas Gràcia, amb DNI núm. ***0956**, aspirant nomenat per Decret
d'Alcaldia, de data 12 de febrer de 2021, i proposat per a la inscripció a aquest curs.
Aquest concurs oposició està destinat a la selecció de dos agents i, segons la base
desena del seu text refós, els aspirants declarats no aptes queden exclosos del procés
selectiu, quedant lliure una vacant i sent necessària una proposta de nomenament per
part d'aquest Tribunal.
Aquest Tribunal té en compte la suma total de les puntuacions i l'ordre dels aspirants,
reflectit a l'acta, de data 16 de desembre de 2020, de constitució del tribunal, examen i
qualificació del concurs oposició lliure de 2 places d'agent de la policia local, que és el
següent:

ASPIRANT

DNI

PUNTUACIÓ TOTAL

Morales Rodríguez, José Antonio

***4962**

16,15

Sabas Gràcia, Albert

***0956**

15,90

Beltran Arcalà, Elisenda

***5297**

14,95

Pagès Herranz, Albert

***7286**

13,00

Florenza Virgili, Francisco Miguel

**7346**

10,60
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López Casacuberta, Luís

***5342**

9,25

Rueda Zambrano, Raul

***6789**

7,10

Aquest Tribunal proposa el nomenament de la següent aspirant, per tal de cobrir la
vacant, que haurà de portar a terme el 4rt. Exercici “Psicotècnic”:
–

Elisenda Beltrán Arcalà”

El que es fa públic als efectes procedents.
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