Decret: 202102402
Data: 10/06/2021
Unitat:
Ref. Exp.:

Serveis Centrals
133/2020/SQRRHH

Resolució provisional d'admesos i exclosos del procés de selecció per a la provisió, pel
torn de promoció interna, d’1 plaça de caporal de la Policia Local.

ANTECEDENTS
1. La Junta de Govern Local, en la sessió del dia 28 de juliol de 2020, va aprovar la
convocatòria i les bases reguladores específiques de la provisió, d’una plaça de
caporal, Escala Administració Especial; subescala Serveis Especials, classe policia
local, escala bàsica; Grup de classificació C2, mitjançant el sistema de selecció per
promoció interna..
2. Les Bases i la convocatòria es van publicar al BOPB de data 10/08/2020, i al DOGC
núm. 8269 de 12/11/2020.
3. El termini de presentació de les sol·licituds per a participar en el procés selectiu va
finalitzar el dia 02/12/2020.
FONAMENTS DE DRET
Convocatòria i bases reguladores d’aquest procés selectiu aprovades per acord de la
Junta de Govern Local de 28/07/2020 i publicades al BOPB de 10/08/2020 i al DOGC de
12/11/2020.
Atès l’article 78 del Decret 214/1990, Reglament del Personal al servei de les entitats
locals.
DISPOSICIÓ
La tinenta d’alcaldia delegat actuant per delegació de l’alcaldessa, d’acord amb el cartipàs
vigent, resol:
Primer.- Declarar la relació provisional de persones aspirants admeses al procés selectiu
per a la provisió per promoció interna, mitjançant el sistema de concurs-oposició, d’una
plaça de caporal, Escala Administració Especial; subescala Serveis Especials, classe

Document signat electrònicament. Codi Segur de Verificació (CSV): 14154575505412656157.
Autenticitat verificable a https://seu.santquirzevalles.cat/verificaciocsv

1/3

policia local, escala bàsica; Grup de classificació C2, de la plantilla de funcionaris/àries de
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
Persones aspirants admeses provisionalment:
NIF
(4 últims dígits)
495D
958R
873T

Cognoms i nom
SAMANIEGO*RAMIREZ,RAUL
SOLANS*OLIVA,JORDI
MORALES*SOLANA,CARLOS

Persones aspirants excloses: Cap
Segon. - Transcorregut el termini de 10 dies des de l’endemà de la publicació d’aquest
acord al tauler d’anuncis i la pàgina web municipal, sense que s’hagin presentat
al·legacions, l’admissió provisional de les persones candidates esdevindrà definitiva,
sense que calgui l’adopció d’un nou acord, ni la seva publicació.
Tercer.- D’acord amb la base 7 el Tribunal Qualificador del procés selectiu estarà integrat
per les següents persones.
Presidenta:
Titular: Meritxell Montfort Camprubí, Cap del Servei de Recursos Humans. Suplent: Alfons
Amate Cozar, cap del Servei d’Informàtica.
Vocals:
Titular: Francisco Javier Almendrote Cano, representant de l’ISPC. Suplent: Oscar Lomas
Cortés, representant de l’ISPC.
Titular: Marc A. Pérez Rodilla, representant de la DGAS. Suplent: Francesc Xavier Mateo
Martínez, representant de la DGAS.
Titular: Andreu Tàpia Montiel, Sotsinspector Cap de la Policia Local. Suplent: José Maria
Morán Campo, Sergent de la Policia Local.
Titular: Juan Esteban Lopera Torrebejano, Sergent de la Policia Local. Suplent: Aleix
Bigas Ventura, Sergent de la Policia Local.
Secretària: Ana Mª Lao López, Administrativa de Recursos Humans. Suplent: Elisabet
Sousa Brioa, tècnica RH.
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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.
Aquest Tribunal Qualificador es constituirà el dia 15 de juny de 2021 a les 08,30 hores al
servei de RH, i les proves es realitzaran:
Primera Prova: Coneixement de les llegües oficials: Les persones candidates acrediten el
nivell de català exigit a les bases i per tant la primera prova queda convalidada.
Segona prova: Coneixements teòrics es realitzarà el dia 15 de juny de 2021 a les 09.30h
a la Masia de Can Feliu (c/ Eduard Toldrà, s/n).
Tercera prova: Coneixements teòrics-pràctics es realitzarà el dia 15 de juny de 2021 a les
11.00 a la Masia de Can Feliu (c/ Eduard Toldrà, s/n).
Quart.- Publicar aquest acord al Tauler de la Corporació, a la seu electrònica de
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, i comunicar-ho als representants sindical.
Ho disposo,

Laura Flos Pérez - DNI 35039296S (TCAT)
Tinenta d'Alcaldia de Serveis Centrals
i RRHH
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Signat el 10/06/2021 a les 9:55:52

Dono fe,

Pedro A. Gallego Cañizares
Secretari accidental
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Signat el 10/06/2021 a les 13:00:46
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