Número d'expedient: 6/2020/RH_CSP
LLL
Procediment: Convocatòria de selecció de personal (plantilla)
Àrea del tràmit: RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIO
Tràmit: Decret

DECRET - Vilafranca del Penedès, 29 de gener de 2021
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 23 de novembre de 2020,
va aprovar les bases i la convocatòria del procés de selecció per a la provisió interina
(per promoció interna) de dues places de Sergent de la Policia Local.
Atès que el punt 3 de les bases reguladores del procés selectiu estableixen que el
termini de presentació d'instàncies serà de 20 dies naturals a partir de l'endemà de la
publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província, havent finalitzat
l'esmentat termini.
Atès que es va aprovar el Decret provisional d'admesos i exclosos en data 28 de
desembre de 2020, no havent-se presentat cap al·legació al respecte.
D'acord amb les esmentades Bases i allò previst en l'article 53.1.h del Decret Legislatiu
2/2003 de 28 abril que aprova el Text Refós de la Llei Municipal i Règim Local de
Catalunya.

DISPOSO:
Primer.- Aprovar la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos següents:
Admesos:
COGNOMS I NOM
ALCALA
VICENTE

RODRIGUEZ,

DNI
JUAN 4****599 B

CARPALLO POZO, JOSE

37****86 C

MUÑOZ VARELA, DAVID

468****8 T

Exclosos:
•

Cap
Segon.- Nomenar el tribunal qualificador del procés selectiu.
President: Senyor Albert Romero Pizarro, Inspector de la Policia Local.
Vocal: Senyora Almudena Pedreño Bueno, Cap del servei de Recursos Humans i
Organització, la qual exercirà les tasques de Secretària del Tribunal, amb veu però
sense vot.
Vocal: Senyor Dionís Ginés Parrilla, membre designat per l'Institut de Seguretat Pública
de Catalunya. Senyor Antonio Enric Lázaro Soriano, com a suplent.
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Vocal: Senyor Antonio Mateos Mateos, membre designat per la Direcció General de
Seguretat Ciutadana.
Vocal: Senyor Rafael Pino Pérez, Inspector cap de la Policia Local de Sitges o persona
en qui delegui.
Vocal: Senyor Joan Anton Vich Carbonell, SotsInspector de la Policia Local.
Tercer.- Desenvolupament del procés selectiu:
•

Els aspirants s'hauran de presentar el dimarts 16 de febrer de 2021, a les 11:00
hores del matí, a l'Edifici de l'Enològica de Vilafranca del Penedès (C/Amàlia Soler
29); on es procedirà a realitzar la prova teòrica i seguidament la prova pràctica.
• Els aspirants/es hauran de comparèixer degudament identificats (presentació del
DNI, passaport i/o carnet de conduir).
Quart.- La voluntat d'aquest Ajuntament és poder desenvolupar el procés de selecció
amb totes les mesures de prevenció i higienicosanitàries necessàries, per la qual cosa
els aspirants admesos restaran obligats al compliment del protocol, establert per
aquest Ajuntament, que es farà arribar juntament amb la declaració responsable per
correu electrònic.
Serà del tot imprescindible que els aspirants compleixin amb les mesures establertes i
presentin, el dia de la prova, la declaració responsable degudament signada; en cas
contrari serà motiu d'exclusió.
Cinquè.- Exposar aquesta resolució al Tauler d'anuncis d'aquesta Corporació i a la web
municipal.

Davant meu,
El secretari

L'Alcalde,

Signat digitalment
per PERE REGULL
RIBA - DNI
77098935Z (TCAT)
el 01/02/2021 a les
10:37:54
Pere Regull i Riba

Signat digitalment
per Eduard Marcó
Alberti - DNI
40896632X (SIG) el
01/02/2021 a les
12:24:13
Eduard Marcó i Alberti
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