Decret: 20192114
Data: 19/06/2019
Unitat:
Ref. Exp.:

Serveis Interns
56/2019/SQRRHH

Resolució definitiva d'admesos i exclosos de la convocatòria del procés selectiu per a la
provisió, mitjançant concurs-oposició per mobilitat interadministrativa, de tres places
d’agent de la policia local, integrada a l’escala d’administració especial, sotescala de
serveis especials, classe policia local, escala bàsica subgrup C2, de la plantilla de
funcionaris de l’ajuntament de Sant Quirze del Vallès

ANTECEDENTS
1. La Junta de Govern Local, en la sessió del dia 12 de març de 2019, va aprovar la
convocatòria i les bases reguladores específiques del procés selectiu per proveir
TRES places d’agent, escala d’administració especial, sotsescala serveis especials,
classe policia local, escala bàsica, subgrup C2, de la plantilla de funcionaris de
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, incloses en l’oferta pública d’ocupació per a
l’any 2019, aprovada per la JGL en sessió del dia 4-02-2019.
2. Vist que les bases i la convocatòria van ser publicades al BOPB del dia 26-03-2019, i
al DOGC el dia 4-04-2019.
3. Atès que el termini de presentació de sol·licituds per a participar en el procés selectiu
va finalitzar el dia 24-04-2019.
4. Mitjançant decret 20191849 de data 31-05-2019, el tinent d’alcaldia d’Economia i
Serveis Interns, va declarar la relació de persones aspirants admeses i excloses
provisionalment en el procés selectiu, el qual es va publicar al web municipal el dia 3105-2019, i al BOPB del dia 06-06-2019.
FONAMENTS DE DRET
-

Convocatòria i bases reguladores d’aquest procés selectiu aprovades per acord de la
Junta de Govern Local de 12/03/2019 i publicades al BOPB de 26-03-2019.
Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'accés,
promoció i mobilitat de les policies locals.
Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals.
Atès l’article 78 del Decret 214/1990, Reglament del Personal al servei de les entitats
locals.
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DISPOSICIÓ
L’alcaldessa, resol :
Primer.- Declarar la relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses del
procés selectiu, per la provisió mitjançant concurs-oposició per mobilitat
interadministrativa, de tres places d’agent de la policia local, integrada a l’escala
d’administració especial, sotescala de serveis especials, classe policia local, escala bàsica
subgrup C2, de la plantilla de funcionaris de l’ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
Persones aspirants admeses definitivament:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Núm.Registre

NIF (4 últims dígits)

2019005826
2019005832
2019005842
2019006608
2019006631
2019006673
2019006678
2019006715
2019006775

43629597T
46712312W
45498002T
39362811J
52593597A
45647033Z
43506590C
46754923V
44992698Y

Persones aspirants excloses definitivament (està marcat amb una “X” el requisit que falta):

1
2
3

Núm.Registre

NIF
(4 últims
dígits)

2019006702
2019006717
2019006784

584H
527F
905Z

Taxa

Acreditació
Antiguitat
mínima 2
anys PL

X

Declaració
jurada armes
X

X
X

Segon.- Les persones aspirants pendents d’acreditar el certificat negatiu d’antecedents
penals i per delictes sexuals, hauran d’aportar-lo o d’autoritzar aquesta Administració la
seva consulta, abans de la pressa de possessió com a funcionari/ària. En el cas que no
s’aporti o que el certificat no sigui negatiu, la persona proposada no podrà ser nomenada i
quedaran anul·lades totes les seves actuacions en el procés selectiu.
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Tercer.- Publicar el present decret al web municipal, notificar-lo individualment a les
persones candidates, i comunicar-ho a la representació sindical.
Ho disposo,

Dono fe,

L'alcaldessa

La secretaria,

Elisabeth Oliveras i Jorba

Helena Muñoz Amorós
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