Decret: 202103956
Data: 22/10/2021
Unitat:
Ref. Exp.:

Serveis Centrals
120/2021/SQRRHH

Resolució provisional d'admesos i exclosos, del procés selectiu, d’1 plaça d’agent de la
Policia Local, pel sistema de mobilitat horitzontal, de la plantilla de personal de
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.

ANTECEDENTS
1. La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 20 de juliol de 2021, va aprovar
les bases i la convocatòria per a la cobertura definitiva d’1 plaça d’agent de la policia
local, pel sistema de mobilitat horitzontal, enquadrada a l’escala d’Administració
especial, sots escala serveis especials, classe policia local, escala bàsica subgrup C2,
de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès,
incloses en l’oferta pública del 2020.
2. Vist que les Bases i la convocatòria es troben publicades al BOPB de data 26/07/2021,
CVE 202110100253 i al DOGC en data 02/08/2021.
3. Atès que el termini de presentació de les sol·licituds per a participar en el procés
selectiu va finalitzar el dia 23/08/2021.
FONAMENTS DE DRET
Convocatòria i bases reguladores d’aquest procés selectiu aprovades per acord de la
Junta de Govern Local de 20/07/2021, publicades al BOPB de 26/07/2021 i al DOGC
02/08/2021.
Atès l’article 78 del Decret 214/1990, Reglament del Personal al servei de les entitats
locals.
DISPOSICIÓ
La tinenta d’alcaldia delegada actuant per delegació de l’alcaldessa, d’acord amb el
cartipàs vigent, resol:
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Primer.- Declarar la relació provisional de persones aspirants admeses i excloses del
procés selectiu per la cobertura definitiva d’1 plaça d’agent de la policia local, pel sistema
de mobilitat horitzontal, enquadrada a l’escala d’Administració especial, sots escala
serveis especials, classe policia local, escala bàsica subgrup C2, de la plantilla de
personal funcionari de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
Persones aspirants admeses provisionalment:
Núm.Registre
2021012095
2021012232
2021012338
2021012792
2021012796
2021012875
2021012906
2021012908

NIF/NIE(4
últims dígits)
6893
7646
5180
0893
6897
2615
0361
5949

Cognoms i nom
MARTIN*LOPEZ,JUAN FRANCISCO
PEREZ*GARCIA,ARMANDO
RUBI*CARRION,DAVID
SOUSA*BRIOA,LUIS EDUARDO
SANCHEZ*MUÑOZ,JAVIER
FLORES*BARRIONUEVO,JAVIER
PEREZ*CARA,MIGUEL ANGEL
CAMPILLOS*REINA,ROSA

Persones aspirants excloses provisionalment (marcat amb “x” el requisit que falta):
Núm.Registre
2021012906

NIF/NIE(4
últims dígits)
0361

Cognoms i nom
PEREZ*CARA,MIGUEL ANGEL

Taxa
(*)

(*) Haurà d’acreditar que dins del termini de presentació d’instàncies va realitzar
l’autoliquidació.
Segon. Donar a la persona aspirant a la qual li manca algun requisit, un termini de deu
dies hàbils, des de la publicació del present decret al tauler d’edictes i a la seu electrònica
de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès (https://www.santquirzevallès.cat), perquè
puguin esmenar la deficiència.
Tercer. Transcorregut el termini per a l'esmena de deficiència, l'alcaldessa o el tinent
d’alcaldia delegat en un nou termini de 30 dies dictarà un nou decret pel qual declararà
admesos definitivament els aspirants inicialment exclosos que hagin corregit
adequadament les deficiències i exclosos definitivament aquells que no hagin atès el
requeriment adreçat a aquell efecte.
Quart. Si en el termini de 10 dies hàbils no s’ha produït cap reclamació, al·legació o
esmena, la llista provisional d’admesos passarà a ser automàticament definitiva, sense
necessitat de nova publicació.
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Cinquè. Designar els membres de la comissió de valoració que estarà format per les
persones següents:
President/a:

Titular: Meritxell Montfort Camprubí, Cap de Recursos Humans.
Suplent: Joan Cabre Gascón, Cap de l’Àrea d’Economia

Vocals:

Titular: Andreu Tapia Montiel, Sots inspector de la Policia Local
Suplent: Jordi Sunyer Pujol, Enginyer Municipal
Titular: José Mª Moran Campo, Sergent de la Policia Local
Suplent: Aleix Bigas Ventura, Sergent de la Policia Local
Titular: Vanessa Pérez Moya, TAG de Secretaria
Suplent: Laura Ferrera Andrés, TAG-Jurídic de Secretaria
Titular: Enric Olmo Ríos, representant de l’ISPC
Suplent: Josep Oriol Sánchez Vidal, representant de l’ISPC
Titular: Mercedes González Rueda, representant de la DGAS
Suplent: Miguel Mora Alonso, representant de la DGAS

Secretari/ària (amb veu i vot):
Titular: Ana Mª Lao, administrativa de Recursos Humans
Suplent: Mariana Garcia Tienda, administrativa de Serveis Econòmics
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.
Sisè. El tribunal resta convocat per a la seva constitució el dia 17 de novembre de 2021, a
les 09.00h al Servei de Recursos Humans, Plaça de la Vila, 1 de Sant Quirze del Vallès.
Setè. La prova de coneixements professionals, es realitzarà el dia 17 de novembre de
2021, a les 09.30h al Casal Serra dels Galliners, Carrer Pintor Vila Puig, 22 de Sant
Quirze del Vallès.
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Vuitè. Publicar el present decret al tauler d’edictes i a la seu electrònica de l’Ajuntament
de Sant Quirze del Vallès (https://www.santquirzevallès.cat), i comunicar-ho a la
representació 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 22/10/2021 a les 14:39:40

Dono fe,

Pedro A. Gallego Cañizares
Secretari accidental
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Signat el 22/10/2021 a les 14:50:32
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