
                                                                          CONV. 01-2021 1 PLAÇA SERGENT i 1 PLAÇA CAPORAL 

 
 

ESMENA RESULTATS FASE CONCURS I ORDRE FINAL CAPORAL 

 

CAPORAL 

 

L’aspirant amb identificador ***6154** va presentar una segona instància durant el 

segon termini de presentació de sol·licituds del procés selectiu on va incloure dues 

formacions que no va fer constar a la primera instància. 

Un cop verificades aquestes dues formacions aportades amb la segona instància es 

comprova que són puntuables i en conseqüència es modifiquen la puntuació de 

l’aspirant esmentat afectant a l’ordre final dels aspirants. 

 
La Secretària del Tribunal, 

Ajunta me nt 

c onvoc a nt : 

agent: 0 ,0 5  

punts/mes  

Màxim 2 punts

Ba txille ra t o 

e quiva le nt: 

0,30 punts 0 a 9 h: 0,10 

punts

Me da lla :  0,50 

punts

Ta sque s 

supe riors 

a ge nt  en 

serveis polic ials: 

0 ,10  punts/mes                  

Màxim 1 punt

Diplomatura 

universitària 

o equivalent: 

0,50 punts 10 a 20 h: 0,20 

punts

Fe lic ita c ió 

individua l : 

0 ,15  punts

Llic e nc ia tura  

unive rsità ria : 

0,70 punts
20 a 40 h: 0,40 

punts

Fe lic ita c ió 

c ol·le c tiva : 

0,10 punts

41 a 100 h: 0,60 

punts

Més de 100 h: 

0,80 punts

COGNOM S i NOM DNI 
(M ÀXIM  3 

PUNTS)

(M ÀXIM  1 

TITULACIÓ)

(M ÀXIM  2 

PUNTS) 

(M ÀXIM  0,75 

PUNTS)

(M ÀX.  7 

punts)

(M ÀX.  27 

punts)

Bruns Ledesma, 

Daniel
***6154** 2,00 0,70 2,00 0,75 0,55 6,00 16,25 3

Hamed Maanan, 

Soufiane
***0113** 1,65 0,30 2,00 0,75 0,15 4,85 15,85 4

Jimenez Alvarez, Jose 

Antonio
***2344** 3,00 0,30 2,00 1,00 6,30 21,05 1

Martínez Pardillo, Jose 

Maria
***5744** 3,00 2,00 0,75 0,75 6,50 19,00 2

Ce rtific a ts 

supe riors 

nive ll 

inte rme di 

(B2 ) : màxim 

0,75 punts

PROCÉS SELECTIU 1 PLAÇA 

DE CAPORAL

FASE DE CONCURS

TOTAL 

CONCURS

PUNTUACIÓ 

TOTAL
ORDRE

Expe riè nc ia  

profe ssiona l

Titula c ions 

a c a dè mique s

Forma c ió 

profe ssiona l 

(c ursos 

orga nitza ts o 

homologa ts 

pe r Esc ola  

de  Polic ia  de  

Ca ta lunya )

Lle ngua  

c a ta la na

Re c ompe nse s 

i distinc ions
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