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RESOLUCIÓ
RECTIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ NÚM. 2020/758
REFERENT A
MODIFICACIÓ COMPOSICIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR EN LES
PROVES SELECTIVES P02/2019 D' AGENT DE POLICIA LOCAL,
CP1-AGENT/LLIU, PER A LA PROVISIÓ D´ ONZE PLACES D' AGENT PER
TORN LLIURE A L’AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS (EXP.
209/2019/0000001)
En data 14 de febrer de 2020, la regidora delegada de Recursos Humans ha dictat la
resolució núm. 2020/758 en la què es nomena el Tribunal qualificador per a la convocatòria
P02/2019 D' AGENT DE POLICIA LOCAL, CP1-AGENT/LLIU, per a la provisió d´ onze
places d' agent per torn lliure a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.
Vista la resolució de l'alcalde de data 10 de maig de 2019, amb núm. 2019/1810 mitjançant
la qual s'aprova la convocatòria de proves selectives P02/2019 AGENT POLICIA LOCAL,
aprovant simultàniament les bases per a la provisió de 17 places d’Agents de la Policia Local
a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
Vista la resolució de l'alcalde de data 11 de juny de 2019, amb núm. 2019/2510 en la què es
rectifica la resolució de data 10 de maig de 2019, amb núm. 2019/1810, referent a la base
setena d’aprovació de les bases de la convocatòria P02/2019 AGENT POLICIA LOCAL.
Atès el que disposa la base 10ª de les bases marc que regulen la convocatòria de places de
règim funcionarial, aprovades pel Ple de l'Ajuntament en sessió del dia 24 de juliol de 1997
(BOP núm. 210, de 2 de setembre de 1997).
Atès el que disposa l'art. 60 del RD Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
Atès que en la base Cinquena de les bases específiques que regeixen aquesta convocatòria es
nomena els membres dels tribunals
Vista la resolució de la regidora delegada de recursos humans , de data 30 de gener de 2020
de nomenament del tribunal a la qual es nomena al senyor José Miguel Abdelkader García
com a vocal del tribunal.
Vistes les sol·licituds presentades per les persones aspirants i atès el que determina l’art.
23.b) de la Llei 40/2015, de l’1 d'octubre de Règim Jurídic del Sector Públic, sobre
l'abstenció en un procediment per tenir parentesc consanguini amb qualsevol de les persones
interessades.
Atès el Decret 233/2002, de 25 de setembre pel qual s’aprova el Reglament d’accés,
promoció i mobilitat de les policies locals, art. 8.3.
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Ateses les atribucions que m'han estat delegades per resolució d'alcaldia núm. 2642, de data
15 de juny de 2019, modificada per resolució d'alcaldia núm. 3829 de data 1 d'octubre de
2019,
RESOLC
Primer. RECTIFICAR el punt segon
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2335790 TNM9V-0B9YO-RNU65 C97587B0EDC2B157112F59568C08E660ED533BAC) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está _2SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
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-On diu:
Tercer.- CONVOCAR les persones nomenades per a la constitució del Tribunal qualificador
de la convocatòria P02/2019 AGENT POLICIA LOCAL, CP1-AGENT/LLIU, el dia 20
de febrer de 2019 a les 12h , al Servei de Recursos Humans, C. Santa Marcel·lina, 1.
-Ha de dir:
Tercer.- CONVOCAR les persones nomenades per a la constitució del Tribunal qualificador
de la convocatòria P02/2019 AGENT POLICIA LOCAL, CP1-AGENT/LLIU, el dia 20
de febrer de 2020 a les 12h , al Servei de Recursos Humans, C. Santa Marcel·lina, 1.
Segon. PUBLICAR aquesta resolució al tauler d’edictes electrònic de la corporació i donar
difusió al web municipal (www.cerdanyola.cat).

La regidora delegada de Recursos Humans

Gloria Maria Urbano Jiménez

