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ANUNCI 

Atès que amb data 31 d’agost de 2021, s’ha realitzat l’entrevista personal dels aspirants admesos al procés 

selectiu d’un agent de policia local interí, amb caràcter d’urgència i la constitució d’una borsa de treball d’aquesta 

categoria per cobrir necessitats de personal temporals, donant compliment al que s’estableix a la base cinquena 

de les  aprovades per Resolució de l’Alcaldia 2021-0000187, de data 12 d’agost, la comissió de valoració per 

unanimitat ha resolt: 

PRIMER.- Fer públic el resultat de la fase de concurs, amb l’ordre següent:  

Així, el resultat de la entrevista es la  següent: 

Aspirants DNI Entrevista Resultat 

Albert Nadal Pérez ***4920** No presentat  
Jordi Mulet Royo ***2218** Apte 1er en l’ordre de puntuació 

Joan Esmel Chavarria ***9053** Apte 2n en l’ordre de puntuació 

Ivan Sanahuja Luna ***6883** Apte 3er en l’ordre de puntuació 

Luis de Arriba Torra ***8180** Refusa l’entrevista  

Miguel Angel Castejón Larred ***8361** Refusa l’entrevista  

 

SEGON.- En virtut del que s’estableix a la base vuitena de les aprovades per decret de l’Alcaldia núm. 2021-
0000187, de data 12 d’agost, reguladores del procés selectiu, l’òrgan de selecció eleva a l’Alcaldia la proposta de 
nomenament del Senyor JORDI MULET ROYO, amb NIF: ***2218**, com agent de policia interí amb una durada 
màxima de tres mesos per acumulació de tasques. 
 
TERCER.- .La constitució d’una borsa de treball de la categoria d’agents de policia local interins, per orde de 
puntuació obtinguda, amb la resta d’aspirants tal com es preveu a les bases per cobrir necessitats de personal 
temporals, amb els aspirants amb NIF anonimitzat***9053** i ***6883**. 
 
QUART.-L’exclusió dels aspirants amb núm. NIF anonimitzat***2088**,***0522**, ***7616**, ***8019**, 
***8264**, ***8003**, ***8512**, ***0859**, ***4837**, ***9025**, per manca de requisits establerts un 
cop revisada la presentació de sol·licituds dels interessats i la documentació que acompanya, per part de la 
Comissió de Valoració, en concret, no presenten acreditació del permís de conduir de la classe A. 
 
CINQUÈ .- Procedir a la inserció d’aquesta resolució al tauler d’edictes i portal de la transparència municipal , la 
qual cosa substitueix la notificació  personal als/les interessades, de conformitat amb el que estableix l’article 
45.1.b) de la llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions publiques. 
 
La Secretaria de la Comissió de Valoració 
Teresa Roca Castell 
Camarles,  a data de la signatura electrònica 
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