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Identificació de l’expedient
Relatiu a l'aprovació de la llista d'admesos/es i exclosos/es, composició del tribunal i dates d’inici del procés
selectiu per a la constitució d'una borsa de treball d'agents interins de la Policia Local.
Antecedents
1. La Junta de Govern Local, en data 6 de juliol de 2018, va aprovar l'expedient número 4452/2018 relatiu a
l'aprovació de les bases reguladores i la convocatòria d'una borsa de treball d'agents interins de la Policia
Local, mitjançant concurs oposició lliure.
2. El dia 14 d'agost de 2018 va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds per prendre part en el
procés selectiu esmentat.
3. En data 27-09-2018, el senyor Albert Terré Parras, Tècnic Recursos Humans, ha emès un informe tècnic.
4. En data 27-09-2018, el senyor Antoni Jesús Campelo Rodríguez, Tècnic d'Administració General, ha
emès un informe jurídic.
5. L’expedient es sotmet a fiscalització per intervenció.
Fonamentació legal
- Article 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les
entitats locals.
- Base quarta de les bases reguladores del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball
d'agents interins de la Policia Local de l'Ajuntament de Caldes de Montbui, expedient 4452/2018.
Per tot això i fent ús de les atribucions que la normativa em confereix,
RESOLC:
Primer. Aprovar la llista d’aspirants admesos/es i exclosos/es del procés selectiu,expedient número
4452/2018, per a la constitució d’una borsa de treball d'agents interins de la Policia Local de l’Ajuntament de
Caldes de Montbui.
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Aspirants admesos/es
NOM I COGNOMS

PROVA DE CATALÀ

ASTIER M J

Exempt/a

BARO F E

Exempt/a

CABANILLAS F A

Exempt/a

CANAL F H

Exempt/a

FRUCTUOSO R M

Exempt/a

GOMEZ M JL

Exempt/a

GRINO F M

Prova de català

VIDIELLA U E

Exempt/a

Aspirants exclosos/es
NOM I COGNOMS

PROVA DE CATALÀ

MOTIU DE L'EXCLUSIÓ

AGUILAR A C

Prova de català

Manca titulació exigida requisits i carnet de
conduir A2 i B

AGUILAR M A

Exempt/a

Manca sol·licitud específica i DARDO fora de
termini

ALVAREZ C E

Prova de català

Manca pagament drets d'examen

ASENSIO H M

Exempt/a

Manca pagament drets d'examen i certificat
d'antecedents penals fora de termini

BEJARANO V JA

Prova de català

Manca pagament drets d'examen

BONET N J

Exempt/a

Manca certificat d'antecedents penals
actualitzat i pagament drets d'examen

CANO P F

Exempt/a

Manca certificat d'antecedents penals

DE LA ROSA S M

Exempt/a

Manca sol·licitud específica, CV, pagament
drets d'examen, certificat d'antecedents penals
fora de termini i titulació il·legible

DUARTE P R

Exempt/a

Manca certificat d'antecedents penals

EL HAIDOURI B A

Exempt/a

Manca CV, pagament drets d'examen i certificat
d'antecedents penals.

ESCAMEZ V X

Exempt/a

Manca certificat d'antecedents penals i
pagament drets d'examen

FERNANDEZ C A

Exempt/a

Manca certificat d'antecedents penals

FERNANDEZ N M

Exempt/a

Certificat d'antecedents penals fora de termini

GARCIA C M

Exempt/a

Manca sol·licitud específica, certificat
d'antecedents penals i carnet de conduir A2

GARCIA E A

Exempt/a

Manca certificat d'antecedents penals, CV i
pagament drets d'examen

GOMEZ L R

Exempt/a

Certificat d'antecedents penals fora de termini,
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DNI i carnet conduir il·legibles
GONZALEZ G N

Exempt/a

Manca certificat d'antecedents penals i
pagament drets d'examen

GONZALEZ S S

Exempt/a

Manca pagament drets d'examen i carnet de
conduir il·legible

GUERRERO C E

Exempt/a

Carnet de conduir sense vigència i certificat
d'antecedents penals fora de termini

GUZMAN R R

Exempt/a

Manca certificat d'antecedents penals

HERMOSO O A

Prova de català

Manca pagament drets d'examen, DNI i carnet
de conduir il·legible

HERRERA A C

Exempt/a

Certificat d'antecedents penals fora de termini

JIMENEZ A D

Prova de català

Manca sol·licitud específica, pagament drets
d'examen i certificat d'antecedents penals fora
de termini

JURADO LL JD

Exempt/a

Manca certificat d'antecedents penals

LOPEZ G B

Prova de català

Sol·licitud fora de termini

LORENTE R F

Prova de català

Manca la documentació que es demana als
requisits

MARIN Q J

Exempt/a

Certificat del SOC fora de termini

MARTINEZ R S

Exempt/a

Certificat d'antecedents penals fora de termini

MOLINE G M

Exempt/a

Manca pagament drets d'examen

MORILLO P VM

Exempt/a

Certificat d'antecedents penals i certificat SOC
fora de termini

MUÑOZ G S

Exempt/a

Manca certificat d'antecedents penals

NICOLAU Z M

Exempt/a

Manca CV, certificat d'antecedents penals i
certificat SOC fora de termini

PELAEZ C M

Exempt/a

Manca carnet de conduir A2 i B, certificat
d'antecedents penals i certificat SEPE fora de
termini

PRIEGO S A

Exempt/a

Manca certificat d'antecedents penals

RACAJ F A

Exempt/a

Manca certificat d'antecedents penals i
certificat SOC fora de termini

REINA G X

Prova de català

Manca pagament drets d'examen i certificat
d'antecedents penals fora de termini

REINA M C

Exempt/a

Manca pagament drets d'examen, carnet
conduir il·legible i certificat d'antecedents
penals

RIZO L D

Exempt/a

Manca pagament drets d'examen i certificat
d'antecedents penals

ROMERO C O

Exempt/a

certificat d'antecedents penals fora de termini
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RUBIO V O

Exempt/a

Manca certificat d'antecedents penals

SABATE A G

Exempt/a

Certificat d'antecedents penals fora de termini

SAENZ DE IÑIGO E J

Exempt/a

Manca pagament drets d'examen

SANCHEZ O FJ

Prova de català

Manca certificat d'antecedents penals
actualitzat.

SEVILLA B A

Exempt/a

Certificat d'antecedents penals fora de termini.

SOLA B I

Prova de català

Manca sol·licitud específica i tota la
documentació que es demana als requisits

VENTURA C D

Exempt/a

Manca pagament drets d'examen

VRANCEANU S DA

Exempt/a

Manca certificat d'antecedents penals, CV i
pagament drets d'examen

Segon. Nomenar la composició del tribunal:
President:
•

Titular: el senyor Marc Freixa Boixader, cap de medi ambient de l’Ajuntament de Caldes de Montbui

•

Suplent: la senyora Montserrat Campos Bermúdez, cap de l’Oficina d’Habitatge de l’Ajuntament de
Caldes de Montbui.

Vocals (no pertenyents al cos de la Policia Local):
•

Titular: el senyor Josep Solé Lluís, inspector d’obres i llicències de l’Ajuntament de Caldes de
Montbui.

•

Suplent: el senyor Eduard Magrassó Górriz, cap del servei de Brigades de l’Ajuntament de Caldes
de Montbui.

•

Titular: la senyora Olga Peralta Orta, cap de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Caldes de
Montbui.

•

Suplent: la senyora Victòria Herrero Herrero, tècnica d’Educació de l’Ajuntament de Caldes de
Montbui.

Vocals pertenyents al cos de la Policia Local:
•

Titular: el senyor Manuel Ruíz Sánchez, cap de la Policia Local de l’Ajuntament de Caldes de
Montbui.

•

Suplent: el senyor Josep Manel López Pérez, sotsinspector de la Policia Local de l’Ajuntament de
Caldes de Montbui

•

Titular: la senyora Rosario Carpio Reche, caporal de la Policia Local de l’Ajuntament de Caldes de
Montbui.

•

Suplent: M. Dolors Calvente García, agent de la Policia Local de l’Ajuntament de Caldes de Montbui

Un representant de la Direcció General d'Administració de Seguretat.
•

Titular: el senyor Enric Olmo Rios.

•

Suplent: la senyora Manuela Pérez Ruiz.

Un representant de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
•

Titular: el senyor Francisco Javier Almendrote Cano.

•

Suplent: el senyor Jesús Gutiérrez Miranda.

Secretari:
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•

Titular: la senyora Pilar Gutiérrez Luna, auxiliar administrativa de l’Ajuntament de Caldes de Montbui.

•

Suplent: la senyora Rosa Pérez Moreda, auxiliar administrativa de l’Ajuntament de Caldes de
Montbui.

Podrà assistir al Tribunal amb dret a veu i sense vot un membre de la Junta de Personal de l’Ajuntament de
Caldes de Montbui.
D’acord amb la base 5.4 de les bases reguladores del procés selectiu, el Tribunal de la Selecció podrà
disposar la incorporació d’assessors/es especialistes per a totes o alguna de les proves.
Tercer. Els aspirants podran presentar la documentació que els hi falti o esmenar les deficiències i/o
possibles reclamacions en un termini de 10 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació
d’aquest decret al tauler d’edictes de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, si el darrer dia fos dissabte,
diumenge o festiu, s’entendrà el termini al dia hàbil següent.
Quart. El procés selectiu començarà el dia 23 d’octubre de 2018, a les 9.30 hores del matí a l’edifici de
Les Cases dels Mestres, C/ Gregori Montserrat 4, amb la prova de català. El Tribunal de la Selecció
s’haurà de constituir a les 9.00 hores del matí. La resta de proves, el lloc de la seva realització i la data i
hora d’aquestes seran publicades pel Tribunal de la selecció al tauler d’edictes de l’Ajuntament de Caldes de
Montbui, Pl. Font del Lleó, 11
Cinquè. Els aspirants hauran de portar el DNI, NIF, NIE, passaport o permís de conduir a les proves
selectives, per si el Tribunal de la selecció considera oportú demanar-lo. Seran exclosos de la prova que es
tracti els aspirants que per manca de la documentació acreditativa descrita no puguin ser identificats pel
Tribunal de la selecció.
Sisè. La no presentació d’un aspirant, sigui quina sigui la causa, a l’hora de l’inici de qualsevol de les proves
o fases del procés selectiu, així com la impossibilitat d’identificar-lo per part del Tribunal de la selecció,
comportarà de forma automàtica la no superació de l’aspirant de l’esmentada prova o fase del procés
selectiu.
Setè. Publicar aquest decret al tauler d’edictes de l’Ajuntament de Caldes de Montbui.
Vuitè. Contra aquest acte administratiu que és definitiu en via administrativa podeu interposar en el termini
de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació d’aquest decret, recurs
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona.
Tanmateix, podeu interposar contra aquest acte administratiu recurs de reposició atès l’article 77 de la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en el
termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació d’aquest decret, i contra la
seva resolució i en el termini de dos mesos recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos
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administratius. En el supòsit que no es dictés resolució expressa en el termini d’un mes s’entendrà expedita
la via contenciosa durant sis mesos.

F_FIRMA_1
Signat digitalment per:
Alcalde Accidental
Isidre Pineda Moncusí
02-10-2018 13:29
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