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RESOLUCIÓ
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)
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.
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. MODIFICAR la composició del Tribunal qualificador en les proves selectives
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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, deixant sense efecte el
nomenament del senyor Jose Miguel Abdelkader García com a vocal titular i el senyor
Miguel Zurita Vico com a vocal suplent del tribunal qualificador.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2332070 RACXX-1VJWT-JML3X 9DCB470AB40C7F863E4C8D5E91F3CBFCD9759848) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está _2SIGNAT. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document .

Segon. NOMENAR com a vocal titular al senyor Cesar Roquillo Menchen i com a vocal
suplent al senyor Jose Luis Garcia Bayo del Tribunal qualificador per a la convocatòria
P02/2019 AGENT POLICIA LOCAL, CP1-AGENT/LLIU.
Tercer. INDICAR que el tribunal de la P02/2019 AGENT POLICIA LOCAL,
CP1-AGENT/LLIU , quedarà constituït de la manera següent:
President/a:
Titular:
Sr. Pedro Arco Montalbán, Cap de Servei RH
Suplent:
Sra. Àngels Nebrera Navas, Cap de Secció de Seguretat Ciutadana
Vocals :
Titular:

Sra. Sònia Díaz García , Representant de l’Institut de Seguretat Pública de
Catalunya
Suplent:
Sr. Ernesto Baños Quinto, Representant de l’Institut de Seguretat Pública de
Catalunya
Titular:
Sr. José Manuel Martín Delgado, Representant de la DGAS
Suplent:
Sr. Manel Vivas García, Representant de la DGAS
Titular:
Sr.Cesar Roquillo Menchen , Caporal de la Policia local
Suplent:
Sr Jose Luis Garcia Bayo, Agente de la Policia local
Titular:
Sr. Miguel Zurita Vico, Sots Inspector de la Policia local
Suplent:
Sr. Jordi Mogas Sauló, Sergent de la Policia local
Secretari/ària:
Titular:
Sra. Pilar Romero Muñoz, Tècnica de Gestió de RH
Suplent:
Sra. Josefa Barcos San Andrés, Administrativa de RH
Quart. 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.
Cinquè. 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

