Acta Procés selectiu
Unitat:
Descripció:

Data:

Tribunal Qualificador del procés de selecció.
Resultat proves mèdiques i valoració de mèrits 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.
25/09/2019

1. DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
-

Proves mèdiques

Una vegada rebut el resultat de les proves mèdiques fetes per MB PREVENT a les
persones aspirants i d’acord amb les previsions de l’annex I de les bases del procés
selectiu, el resultat és el següent:

Núm. Registre

NIF / NIE (4
últims dígits)

Resultat proves
mèdiques

2019006678
2019005842

590C
002T

Apte/a
No presentat/da

L’aspirant amb NIF acabat en 002T queda eliminat/da del procés selectiu.
-

Fase de concurs

El Tribunal fa la valoració dels mèrits al·legats per la persona candidata que ha superat
totes les proves anteriors, i el resultat és el següent:

Aspirant amb NIF/NIE (4 últims dígits) 590C:
A) Antiguitat i experiència professional:
A.1 Per serveis prestats com a agent de la policia local de
Sant Quirze del Vallès.
A.2 Com a agent de qualsevol altre cos de policia.
B) Formació:
B.1 Per cursos organitzats o homologats per l’Institut de
Seguretat Pública de Catalunya (Escola de Policia), sense que
pugui meritar-s’hi el curs específic per a l'accés a l’escala
bàsica.
B.2 Per cursos de formació contínua impartits per les
Diputacions provincials, els ajuntaments o altres institucions
en el marc dels Acords de Formació Contínua per a les
Administracions Públiques.

4,25 punts
1,25 punts
3,00 punts
2,10 punts
0,00 punts

0,70 punts
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B.3 Per l’assistència a cursos organitzats o homologats per
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya o impartits per les
Diputacions provincials, els ajuntaments o altres institucions en
el marc dels Acords de Formació Contínua per a les
Administracions Públiques.
B.4 Per l’assistència a altres cursos, seminaris, congressos o
conferències, relacionats amb la professió.

0,00 punts

0,90 punts

B.5 Per títol de grau o llicenciat o equivalent o superior.

0,00 punts

B.6 Per diploma universitari o equivalent.

0,00 punts

B.7 Per màsters universitaris o equivalents, de 2 cursos
acadèmics ó 120 crèdits o més.
B.8 Per postgraus universitaris o equivalents, d’1 curs acadèmic
o 60 crèdits o més.
B.9 Per cursos de postgrau i d’extensió universitària, per cada
crèdit.
B.10 Per tenir el títol de batxiller o tècnic o equivalent. Sense
que pugui comptar com a mèrit el curs bàsic de l’ISPC o EPC.

0,00 punts
0,00 punts
0,00 punts
0,50 punts

C) Coneixement superiors de català

0,50 punts

C.1 Per acreditar el nivell de suficiència (C).

0,50 punts

D) Recompenses i distincions

0,40 punts

Es valoraran les recompenses i distincions pròpies dels cossos
de policia local o de la resta de forces i cossos de seguretat.

0,40 punts

Total puntuació:

7,25 punts

El Tribunal acorda no realitzar l’entrevista (base sisena, punt 2, apartar E), ja que no
poden valorar de forma motivada altres aspectes objectius del currículum presentat per
l’aspirant amb NIF acabat en 590C.
-

Qualificació final

La qualificació final s’ha obtingut sumant, les qualificacions de la fase oposició i
l’obtinguda de la fase de concurs i és la següent:
Núm.
Registre

NIF / NIE (4
últims dígits)

Puntuació fase
oposició

Puntuació fase
concurs

Qualificació
final

2019006678

590C

11,80 punts

07,25 punts

19,05 punts

El Tribunal remet aquesta relació a la Presidenta de la Corporació per a que realitzi el
corresponent nomenament a l’únic aspirant que ha superat totes les proves del procés
selectiu, aspirant amb NIF últims dígits 590C.
Es dona per finalitzada la sessió d’avui a les 14:00 h del dia indicat a l’encapçalament.
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