Anunci de l’Ajuntament de Bellreguard del procés de selecció per a cobrir en propietat dues
places i aquelles vacants que pogueren agregar-se dins dels límits establits legalment, d'agent
de policia local corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2019 i posteriors, una plaça per
torn lliure i una per torn de mobilitat.
ANUNCI
En data 14 de setembre de 2022, a les 11:30, es reuneixen en la Clínica Quiron Prevención S.L.,
situada al carrer Ciutat de Barcelona, 05 baix de Gandia, els membres de l'Òrgan Tècnic de Selecció, a
fi de realitzar la prova setena, als dos que més nota han tret en les proves selectives convocades per a
la provisió en propietat de les places de torn lliure d’agent de policia local de Bellreguard. En cas de
no superar la prova els convocats, és cridarà als següents que més nota han tret, una vegada és tinga la
prova superada dels dos candidats, es donarà per finalitzada la prova.

President/a:
Suplent: Marc Cuesta Fernández, Comissari Policia local de l’Ajuntament de Gandia.
Secretari/a:
Titular: Josep Vicent Server Ausina, Secretari-Interventor acctal. de l’Ajuntament de
Bellreguard.
Es realitza a les 11:35 i 11:45 el setè exercici – Reconeixement mèdic en la Clínica Quiron Prevención
S.L.
NIF

COGNOMS , NOM

***6136**

SANSALONI FELIS, JAUME

***2546**

CASTELLA SEGUI, VICENTE

Ens comunica el dilluns 19 de setembre la Clínica Quiron Prevención S.L. que els dos
candidats han superat el reconeixement mèdic, per tant no cal cridar a ningú més i es dona
per finalitzada la setena prova.
Bellreguard a la data de la signatura electrònica.
L’alcalde: Joan Marco Pastor
Document signat electrònicament al marge.
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JOAN MARCO PASTOR ( 1 de 1 )
Alcalde
Data Signatura : 20/09/2022
HASH: b3b86612c2374727bd58750ad114e3ec

Expedient núm.: 122/2021
Procediment: Seleccions de Personal i Provisions de Llocs de treball
Assumpte: CONVOCATÒRIA PER COBRIR 2 PLACES DE POLICIA LOCAL 1
MOBILITAT I 1 TORN LLIURE

