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PROCÉS SELECTIU PER A LA PROVISIÓ EN PROPIETAT DE 4 PLAÇES D’AGENT
DE POLICIA LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE CANALS PER CONCURS OPOSICIÓ, DINS
D'UN PROCÉS DE CONSOLIDACIÓ D'OCUPACIÓ TEMPORAL (EXP. 2020/OFI_01/004256).
RESULTAT EXERCICI PRÀCTIC
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La qualificació de l’exercici pràctic, realitzada el 10 de juny de 2021 en el Centre Cultura
“Ca Don José”, situat en Carrer Diputació, núm. 1, 46650, de Canals, conforme als codis dels
aspirants, ha estat la següent:
CODI

NOTA

APTE/NO APTE

415Y

33,75

APTE

310T

29,4

APTE

446M

29,2

APTE

681U

27,15

APTE

530I

26,5

APTE

865S

12,45

NO APTE

124E

11,65

NO APTE

855D

9,8

NO APTE

836A

9,1

NO APTE

361Z

6,65

NO APTE

551L

5,65

NO APTE

624V

4,2

NO APTE

Així mateix, s'informa a tots els aspirants que l'acte públic d'obertura del sobre tancat
que conté les solapes que permeten associar a cada aspirant amb el seu codi identificatiu
tindrà lloc el pròxim dimecres 16 de juny, a les 09.15 hores, en el saló de sessions de
l'Ajuntament de Canals (l'aforament màxim serà de 12 persones assistents per a garantir el
compliment de la normativa sanitària vigent Covid-19), situat en la plaça de la Vila, 9, Canals.
L'acte públic consistirà únicament en l'obertura del sobre que conté les caràtules
identificatives per part del tribunal.
Els llistats amb les qualificacions del segon exercici vinculats a la identificació dels
aspirants amb els corresponents codis es publicaran a partir del pròxim dia 16 de juny de 2021
en el tauler d'edictes de la Corporació i en la pàgina web municipal.
Per a poder accedir al saló de sessions de l'Ajuntament, s'hauran de complir les
següents mesures:
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1. Els aspirants que desitgen assistir a l'acte públic, hauran d'emplenar i entregar al
personal que es trobe a l'entrada de les aules citades, una declaració responsable en la qual
manifeste conéixer i acceptar les mesures de salut pública vigents a conseqüència de la
situació sanitària. Aquesta declaració responsable serà publicada en la pàgina web de
l'Ajuntament. Per a poder accedir al saló, hauran d'entregar la mateixa. En cas, que algun
aspirant no la porte, se li farà lliurament de la declaració perquè l'emplene i l'entregue (per al
seu emplenament hauran de vindre proveïts del seu propi bolígraf).
2. Aquells aspirants que tinguen símptomes compatibles amb Covid-19, ateses les
indicacions de les autoritats sanitàries, no hauran d'accedir a la seu de l'Ajuntament.
3. No es permetrà l'accés al saló de sessions de l'Ajuntament de persones
acompanyants dels aspirants.
4. No es permetrà l'entrada de cap persona, que no vinga proveïda de la seua pròpia
màscara protectora, que haurà de cobrir boca i nas.

6. Com a regla general, s'utilitzaran les escales en cas que els desplaçaments així ho
exigisquen. Per tant, l'ús d'ascensor es limitarà a una persona per trajecte.
7. Una vegada acabat l'acte públic l'eixida de l'aula haurà de realitzar-se de manera
gradual i ordenada, respectant les normes de distanciament mínima de 1,5 metres, fins a
l'exterior de l'edifici.
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5. Per a poder accedir a l'edifici, serà obligatori que els aspirants es netegen les mans
amb gel hidroalcohòlic.

8. Els aspirants no es detindran, abandonant les instal·lacions de l'Ajuntament el més
ràpid possible.
Pel Tribunal s’acorda la seua publicació.
Canals, a la data de la signatura electrònica.
El Secretari del Tribunal
D. Rubén Gomar Morant

El President del Tribunal
D. Aritz Escobar Soriano

