Decret: 202104131
Data: 09/11/2021
Unitat:
Ref. Exp.:

Serveis Centrals
120/2021/SQRRHH

Resolució definitiva 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.
4. Vist decret 202103956 de data 22 d’octubre de 2021, a on la tinenta d’alcaldia
delegada de Serveis Centrals i Recursos Humans, va declarar la relació de persones
aspirants admeses i excloses provisionalment en el procés selectiu, donant un termini
de deu dies hàbils per esmenar deficiències.
5. Atès que l’aspirant Pérez Cara, Miguel Angel, amb NIF acabat en 0361 , ha presentat
al·legacions dins del termini legal establert però no acredita correctament el motiu pel
qual estava exclòs.
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.
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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:
Primer.- Declarar la relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses al 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.
Persones aspirants admeses definitivament:
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 definitivament:
Núm.Registre
2021012906

NIF/NIE(4
últims dígits)
0361

Cognoms i nom

Motiu

PEREZ*CARA,MIGUEL ANGEL

(*)

(*) No acredita que dins del termini de presentació d’instàncies va realitzar l’autoliquidació
segons la base segona, 2.1 apartat m) i 2.2 del procés selectiu.
Segon.- 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 09/11/2021 a les 14:02:32

Dono fe,

Pedro A. Gallego Cañizares
Secretari accidental
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Signat el 09/11/2021 a les 14:03:51
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