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DECRET D’ALCALDIA 
 
ANTECEDENTS DE FET: 
 
1. En data 11 i 12 d’agost s’ha portat a terme la quarta prova: Avaluació 

Psicotècnica del procés de selecció per a la cobertura definitiva de tres places 
d’agent de la Policia local de Banyoles. 
 
Els resultats es va publicar al taulell electrònic municipal i a la Seu Electrònica 
de l’Ajuntament. 
 

2. D’acord amb les bases que regeixen el procés de selecció, publicades en el 
Butlletí Oficial de la província de Girona núm. 92 de 13 de maig de 2022, la 
següent prova, la cinquena, és la prova de reconeixement mèdic. Aquesta prova 
consisteix en un reconeixement mèdic, realitzat per metges i metgesses 
col·legiats, que inclouran les proves recollides a l’annex 3 de les bases que 
regeixen el procés de selecció.  
 
La prova es de caràcter obligatori i eliminatori. 

 
FONAMENTS DE DRET: 
 
I. La base 7.4 de les Bases que regeixen el procés de selecció per a la cobertura 
definitiva de tres places d’Agent de la Policia local de Banyoles disposa que després 
de les  proves d’aptitud física el tribunal qualificador farà pública una llista ordenada 
de major a menor de la puntuació obtinguda de les persones aspirants i convocarà 
als aspirants que hagin superat les proves per a la realització de l’avaluació 
psicotècnica. 
 
II. El punt 7.5 de les bases disposa que la cinquena prova serà la prova de 
Reconeixement mèdic.  

 
Serà obligatòria i eliminatòria. Consistirà en un reconeixement mèdic, realitzat per 
metges o metgesses col·legiats, que inclourà les proves que figuren a l’annex 3 
amb l’objectiu de comprovar que l’aspirant no presenta cap de les exclusions 
mèdiques establertes en l’annex 3 d’aquesta convocatòria ni cap causa mèdica que 
l’invalidi per a l’exercici de la professió. 
 
Es qualificarà com a apte o no apte. es persones aspirants que no obtinguin un apte 
en aquesta prova quedaran eliminades del procés de selecció. 
 
D’acord amb les competències que li atorga l’article 53.1 del DL 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, aquesta Alcaldia-Presidència. 
 
DECRETA: 
 
Primer.- Convocar els aspirants que han superat la quarta prova, per a la 
realització de la Cinquena prova: Reconeixement mèdics , els dies, hora i lloc 
que s’indica a continuació: 
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Adreça Centre mèdic:  INSTITUT CATALÀ DE SERVEIS MÈDICS (Girona) 
        Carrer Josep Ma. Gironella i Pous, n. 11-13 
        17007- GIRONA 
 
Per a la realització de la prova cal anar en dejú. 
 
 

REVISIÓ MÈDICA 

DIMECRES 24 D’AGOST 

Nom Identificació DATA I HORA 

Herrera Muñoz, Nancy ***5879** 24/08/2022 8:00 hores 

Runau Canga, Alejandro Heribert ***5548** 24/08/2022 8:15 hores 

DIVENDRES 26 D’AGOST 

Nom Identificació DATA I HORA 

Peral Fauchs, Kevin ***8830** 26/08/2022 8:00 hores 

Garcia Ortega, Jonatan ***5052** 26/08/2022 8:15 hores 

Pascual Salas, Jose Carlos ***7593** 26/08/2022 8:30 hores 

DIMARTS 30 D’AGOST 

Nom Identificació DATA I HORA 

Gonzalez Garcia, Jonathan ***5643** 30/08/2022 8:15 hores 

Quevedo Santacana, David ***5580** 30/08/2022 8:30 hores 

DIMECRES 31 D’AGOST 

Nom Identificació DATA I HORA 

Moreno Ruiz, Robert ***9555** 31/08/2022 8:00 hores 

Verdier Hurtado, Arnau ***6157** 31/08/2022 8:15 hores 

 
Segon.- Publicar aquesta resolució a la Seu Electrònica Municipal.  
 
 


