ANUNCI

Es fa públic que mitjançant el Decret d’alcaldia núm. 996/2016, de data 19 d’octubre de 2016,
s’ha resolt el que es transcriu literalment a continuació:
“1.- IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT
Expedient núm. 1775/2016: aprovació de la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos i
designació del tribunal qualificador, del concurs oposició per promoció interna per a la provisió
d’una plaça de Caporal de la Policia Local.
2.- ANTECEDENTS
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 5 de juliol de 2016, s’han aprovat les
bases reguladores i la corresponent convocatòria del procés selectiu per a la provisió,
mitjançant concurs oposició per promoció interna, d’una plaça de Caporal, escala
d’aldministració especial, subescala serveis especials, classe policia local, subgrup de
classificació C2, vacant a la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Cabrils i inclosa
a l’oferta pública d’ocupació 2016.
Les bases han estat publicades íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de
18 de juliol de 2016, i l’anunci de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
núm. 7183, de 12 d’agost de 2016, i al Butlletí Oficial de l’Estat núm. 220, de data 12 de
setembre de 2016.
Finalitzat el termini de presentació d’instàncies, s’ha procedit a comprovar la documentació
presentada i els requisits exigits als aspirants a l’apartat segon de les bases, així com a la
confecció de la llista d’aspirants admesos i exclosos.
3.- FONAMENTS DE DRET
L’article 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals, determina que una vegada finalitzat el termini de presentació
d’instàncies, el president de la corporació ha de dictar resolució en el termini màxim d’un mes
aprovant la llista d’admesos i exclosos, fixant el dia, hora i lloc d’inici de les proves i ordre
d’actuació dels aspirants.
4.- CONCLUSIONS
Per tot això, i en virtut de les atribucions que tinc conferides,
RESOLC:
Primer.- Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos corresponent a la
convocatòria per a la provisió d’una plaça de Caporal de la Policia Local tal i com es mostra a
continuació:
A) Aspirants admesos:
Cognoms i nom
aaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaa

Núm.
R.G.E
4412/2016
4428/2016

B) Aspirants exclosos:
CAP

Segon.- Destacar que en cas que no es formuli cap reclamació i/o al·legació contra la llista
provisional d’aspirants admesos i exclosos durant el termini de deu dies, s’entendrà elevada a
definitiva de forma automàtica.
Tercer.- Establir l’aspirant no haurà de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana
de nivell B, ja que els aspirants admesos han acreditat estar en possessió de la titulació
escaient.
Quart.- Designar la composició del Tribunal qualificador que ha de jutjar i decidir el present
procés de selecció, que estarà integrat pels membres següents:
President
Suplent

Daniel Sanábria Fernández, Sergent de la Policia Local de Cabrils
Jordi Piera Castellví, funcionari de carrera de l’Ajuntament de Cabrils

Vocal 1
Suplent

Montse Serra Fibla, funcionària de carrera de l’Ajuntament de Cabrils
Lorena Díaz Iglesias, funcionària de carrera de l’Ajuntament de Cabrils

Vocal 2

Lluís López García, designat per la Subdirecció General de Coordinació de la
Policia de Catalunya
Alberto Pascual Illescas, designat per la Subdirecció General de Coordinació de la
Policia de Catalunya

Suplent

Vocal 3
Suplent

Ana Maria Melero Merino, designada per l’Institut de Seguretat Pública de
Catalunya
Jordi Niñerola Maymí, designat per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya

Secretària Gemma Álvarez Martínez, secretària accidental de l’Ajuntament de Cabrils
Suplent
Anna Vilalta Centellas, funcionària de carrera de l’Ajuntament de Cabrils
Tal i com s’estableix a la base sisena del present procés de selecció la secretària del Tribunal
tindrà veu i vot.
No serà membre del tribunal, però podrà estar present al procés de selecció, amb veu i sense
vot, un/a delegat/da del personal funcionari.
Cinquè.- Convocar els membres del Tribunal Qualificador el dia 7 de novembre de 2016 a les
08:00 hores a la seu de l’Ajuntament, per tal de fer la Constitució del Tribunal Qualificador.
Sisè.- Convocar els aspirants admesos el dia 7 de novembre de 2016 a les 09:00 hores a la
seu de l’Ajuntament per a la realització del cas pràctic.
Setè.- Publicar la present resolució al tauler d’anuncis i a la web de l’Ajuntament de Cabrils.”
El que es fa públic als efectes de que els interessats puguin presentar, si s’escau, reclamacions
contra la mateixa.
L’alcaldessa, Avelina Morales Serra
Cabrils, 19 d’octubre de 2016

