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ACTA DE PUBLICACIÓ DELS RESULTATS DE LA TERCERA FASE – 
RECONEIXEMENT MÈDIC DEL  CONCURS  DE  MOBILITAT CONVOCAT PER 
L’AJUNTAMENT DE MARTORELLES, PER TAL DE PROVEIR UNA PLAÇA 
D’AGENT DE LA POLICIA LOCAL (Bases publicades al BOPB de data 
17.06.2019) 

 
 
El tribunal qualificador en data 13 de gener de 2020 va determinar realitzar crida a 
favor del candidat amb DNI. 46706765-L per tal que realitzes el reconeixement mèdic 
establert a les bases de la convocatòria. 
 
L’aspirant es van sotmetre a reconeixement mèdic el dia 13 de febrer de 2020. 
  
 
D’acord amb la documentació que consta a mans d’aquest tribunal, el metge col·legiat 
número 815534 ha emès el següents certificats d’aptitud: 
 

DNI Reconeixement mèdic 

46706765-L APTE 
 
 
És per aquest motiu que la Comissió de Valoració declara que ha superat el procés 
selectiu el candidat amb DNI. 46706765-L, i d’acord amb el que estableixen les bases 
de la convocatòria se li requeriex per a que lliuri a Recursos Humans de l’ajuntament, 
en el termini de vint dies naturals a comptar des de l’endemà de la data de publicació 
del resultat definitiu del procés, la documentació següent: 
 
a) Original del document nacional d’identitat per a la compulsa de la còpia 
corresponent. 
 
b) Original del títol de graduat o graduada en educació secundària, graduat o graduada 
escolar, tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic o tècnica 
auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre d’equivalent o 
superior. 
 
c) Original dels carnets de conduir de la classe A-2 i B. 
 
d) Declaració de no estar condemnat/ada per cap delicte ni estar separat/ada del 
servei de qualsevol de les administracions públiques ni estar inhabilitat/ada per a 
l’exercici de les funcions públiques. 
 
e) Declaració jurada per la qual es pren el compromís de portar armes. 
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De conformitat amb la base 7.4. la persona que hagi superat el procés selectiu seà 
nomenat com a funcionari en pràctiques i aquestes tindran una durada de 3 mesos. 
 
 
 
Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del tribunal que determinin la 
impossibilitat de continuar el procés selectiu o produeixin indefensió, els interessats poden 
interposar recurs d'alçada davant l'òrgan que correspongui de l'Ajuntament, segons els articles 
121 i 122 de la vigent Llei 39/2015. 
 
Contra els actes de tràmit del tribunal no inclosos en el punt anterior, els aspirants, al llarg del 
procés selectiu, podran formular quantes al·legacions estimin pertinents per a la seva 
consideració en el moment de fer-se pública la puntuació final del procés selectiu. La 
formulació d'aquestes al·legacions també serà necessària per poder impugnar, mitjançant el 
corresponent recurs d'alçada la puntuació final de procés selectiu. 

 
 
La secretària del tribunal    El president del tribunal 
Elena Fradera Pascual    Daniel Limones Silva 
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