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ANUNCI

L’alcalde, en data de 23 de setembre de 2020,  ha dictat la resolució registrada amb número 
1156/2020 que, literalment, diu:

“En data 21 de setembre de 2020 l’alcalde ha dictat la resolució registrada amb número 
2020/1149, en la qual es nomena als tres aspirants millors qualificats en el procés 
selectiu de tres agents de la policia local.
En el punt segon de la part dispositiva d’aquesta resolució s’ha detectat un error, atès 
que els aspirants proposats no són els que han obtingut les millors qualificacions d’acord 
amb la taula de resultats  que consta en el punt primer de la  part resolutiva de la mateixa 
resolució. 
De conformitat amb allò establert a l’article 109.2 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de 
Procediment administratiu comú de les administracions públiques, que estableix que les 
administracions podran rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels 
interessats, els errors materials de fet o aritmètics existents als seus actes.
 D’acord amb el que s’ha exposat, resolc:

Primer. Establir que la classificació dels aspirants que han superat les proves i fases 
dels concurs oposició del procediment de selecció de tres places d’agent de la policia 
local, funcionari de carrera, de l’ajuntament de la Roca del Vallès, d’acord amb la 
proposta del tribunal, queda de la següent forma:

 ASPIRANTS 

 

NIF TOTAL

1 4155****T 19,38

2 7731****Y 15,94

3 4099****G 14,20

4 4680****F 13,73

5 4053****Z 13,42

6 4817****C 13,25

7 0630****Z 13

8 4789****R 12,9
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9 4770****C 11,75

Segon.- Nomenar a tots tres aspirants millor qualificats, amb el NIF 4155****T,  7731***Y 
i  4099****G, com agents de la policia local en categoria de funcionaris en pràctiques, 
un cop que presentin a la secretaria de la Corporació la documentació que s’estableix 
en la base novena de les que regeix aquest procés selectiu, en el termini de vint dies 
naturals comptadors des de la publicació d’aquesta resolució. Dita documentació, 
fonamentalment, consisteix en:

- Original del DNI

- Original i còpia del títol acadèmic previst en l’apartat 6 de la base 3a, per a la ser 
compulsada

- Declaració responsable de no haver estat condemnat per cap delicte, de no estar 
inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient 
disciplinari del servei de cap administració pública. Serà aplicable el benefici de la 
rehabilitació, sempre que l'aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document 
oficial.

- Declaració de no incórrer en cap dels supòsits d’incompatibilitat previstos en la 
legislació vigent o declaració que se sol·licitarà l’autorització de compatibilitat o que 
s’exercirà l’opció que preveu l’article 10 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat.

Tercer.- Establir que la presa de possessió de la plaça, com a funcionaris en pràctiques, 
es realitzarà en el termini màxim d’un mes des de la data de notificació del nomenament.

Quart.- Establir que els agents seran nomenats funcionaris de carrera un cop que 
superin el període de pràctiques de 12 mesos en els termes de la base onzena de les 
que regulen aquest procés. Les persones avaluadores seran proposades pel cap de la 
Policia local i seran nomenades per resolució d’Alcaldia. Aquest períodes de pràctiques 
serà posterior a la realització i superació del curs selectiu de l’Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya (ISPC)

Cinquena.- Establir que prèviament a la realització del període de pràctiques, els 
funcionaris en pràctiques hauran de superar el curs selectiu de l’Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya (ISPC) cas que no acreditin haver-lo superat amb anterioritat. 
Mentre no sigui realitzat aquest curs, romandran en la categoria de funcionaris en 
pràctiques.

Sisè.-  Notificar aquesta resolució als interessats, al Comitè Unitari de Treballadors, així 
com comunicar-la a l’àrea de Seguretat Ciutadana.

Setè.- Publicar aquesta resolució al BOPB, e-tauler, web municipal i portal de 
transparència i donar-ne compte a la propera sessió del Ple de l’Ajuntament.”

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació d6bf041081d94edd8a379741bbeee26f001 Data document: 24/09/2020

Url de validació https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

Signatura 1 de 1

Albert Gil i Gutiérrez 24/09/2020 ALCALDE

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027

		2020-09-24T09:00:59+0200
	Certificat gestor d'expedients




