Decret: 20191631
Data: 14/05/2019
Unitat:
Ref. Exp.:

Serveis Interns
217/2018/SQRRHH

Resolució definitiva d'admesos i exclosos del procés de selecció per a la provisió, pel torn
de promoció interna, d’una plaça de caporal/a

ANTECEDENTS
1. La Junta de Govern Local, en la sessió del dia 20 de novembre de 2018, va aprovar la
convocatòria i les bases reguladores específiques per a la provisió, pel torn de
promoció interna, d’una plaça de caporal, grup de classificació c2, escala
administració especial, subescala serveis especials, classe policia local, de la
plantilla de funcionaris/àries de l’ajuntament de Sant Quirze del Vallès. La
modificació de les Bases va ser aprovada per acord de la JGL en sessió del dia 1202-2019.
2. Les bases específiques i la convocatòria es va publicar al BOPB del dia 31 de
desembre de 2018, i al DOGC del dia 11 de gener de 2019.La modificació de les bases
es van publicar al BOPB el dia 7-03-2019.
3. Les modificacions de les Bases es va notificar individualment a les persones
participants en el procés selectiu.
4. El termini de presentació de sol·licituds va finalitzar el dia 20/01/2019.
FONAMENTS DE DRET
-

Convocatòria i bases reguladores d’aquest procés selectiu aprovades per acord de
la Junta de Govern Local de 20/11/2018, modificades per acord de la JGL en
sessió del dia 12/02/2019, i publicades al BOPB de 31/12/2018 i 7/03/2019, i al
DOGC del dia 11/01/2019.

-

Decret 214/1990, Reglament del Personal al servei de les entitats locals.

DISPOSICIÓ
El tinent d’alcaldia delegat actuant per delegació de l’alcaldessa, d’acord amb el cartipàs
vigent, resol:
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Primer.- Declarar la relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses del
procés selectiu per la provisió, pel torn de promoció interna, d’1 plaça vacant de caporal,
grup de classificació C2, escala administració especial, subescala serveis especials,
classe policia local, de la plantilla de funcionaris/àries de l’ajuntament de Sant Quirze
del Vallès
ADMESOS EFINITIVAMENT
Núm. Registre
1
2
3

2019000206
2019000829
2019000930

NIF / NIE
(4 últims dígits)

429F
495D
873T

Segon.- D’acord amb la base 7 el Tribunal Qualificador del procés selectiu estarà integrat
per les següents persones:
President:
Titular: Manuel Vargas Aguilar, inspector en funcions de la policia local. Suplent: Alfons
Amate Cozar, cap Servei Administració Electrònica.
Vocals:
Titular: Andreu Tapia Montiel, sotinspector de la policia local. Suplent: Aleix Bigas Ventura,
sergent de la policia local..
Titular: Antonia Reches Montilla, Cap de Serveis Interns i Recursos Humans. Suplent:
Pere Gallego Cañizares, tècnic de gestió de secretaria.
Titular: Juan Esteban Lopera Torrebejano, sergent de la policia local. Suplent: Oscar
Aguilar Sánchez, caporal de la policia local.
Titular: Sr. Juanjo Piquer Descalzo, Direcció General d’Administració de Seguretat.
Suplent: Sr. Carles Benedicto Reina, Direcció General d’Administració de Seguretat.
Titular: Sra. Anna Figueras Masip, Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Suplent:
Sra. Ana Maria Melero Merino, Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
Secretària (amb veu i vot): Ana Mª Lao López, Servei de Recursos Humans. Suplent:
Glòria López Faz, Servei de Recursos Humans.
Podrà assistir en el desenvolupament del procés selectiu un membre designat per la
representació del personal de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, que actuarà amb
veu però sense vot.
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Aquest Tribunal Qualificador es constituirà el dia 03 de juny de 2019 a les 08,30 hores al
servei de Recursos Humans, i les proves es realitzaran el dia i hora indicats a continuació:
Totes les persones aspirants acrediten el nivell de català exigit a les bases i per tant la
primera prova queda convalidada.
Segona prova: Coneixements teòrics (de caràcter obligatori i eliminatori) es realitzarà el
dia 03 de juny de 2019 a les 09.00h al Casal Serra de Galliners (Sala polivalent).
Tercera prova – Coneixements teòrico-pràctics (de caràcter obligatori i eliminatori) es
realitzarà el dia 03 de juny de 2019 a les 12.30h al Casal Serra de Galliners (Sala
polivalent).
Tercer.- Publicar el present decret al web municipal i comunicar-ho a la representació
sindical.
Ho disposo,

Dono fe,

El tinent d'Alcaldia d'Economia i Serveis Interns

La secretaria,

Albert Falgueras Cuatrecasas

Helena Muñoz Amorós
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