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RESOLUCIÓ
RESOLUCIÓ DEL PROCÉS SELECTIU DE 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 10 de maig de 2019, l’alcalde ha dictat la resolució núm. 2019/1810 en la què
s’aprova la convocatòria 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 amb codi de la convocatòria per a les 11 places lliures és el
CP1-AGENT/LLIU, i per a les 6 places de mobilitat el codi CP1-AGENT/MOB.
En data de 9 d’octubre de 2020, el Tribunal qualificar designat en el procés selectiu fa
proposta a la seva acta de reunió, en favor dels aspirants: Alejandra Ortuño Urruti, Daniel
Navarro Millan, Benet Rovira Rovira, i AlbertoFernandez Garduño, per ocupar quatre dels
esmentats llocs de treball . S’annexa a l’expedient l’acta final de data 9 d’octubre i totes les
actes realitzades pel tribunal en les diferents proves del procés)
Atesos els articles 55 i següents del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d' octubre, pel que s'
aprova el text refós de la Llei de l' Estatut bàsic de l' empleat públic i els articles 94 i següents
del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el reglament del personal al servei de
les entitats locals i articles 5 i següents del Decret 233/2002, de 25 de setembre,
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, per resolució d'alcaldia núm. 3801 de data 2 de setembre de 2020 i per resolució
d'alcaldia núm. 4063 de data 25 de setembre de 2020,
RESOLC
Primer.- RESOLDRE la convocatòria del procés selectiu 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) i APROVAR la llista de les persones que
per estricte ordre de puntuació poden cobrir aquestes vacants

Núm.

Cognoms i nom

Ortuño Urrutia, Maria Alejandra
Navarro Millán, Daniel
3 Rovira Rovira, Benet
1
2

Fase oposició
2.
3.
6.
1. Coneixements
4. Proves
Coneixements Proves
Prova
culturals
psicotècniques
específics
físiques
mèdica

5,75
5,67
5,17

6,25
5,65
5,70

Nivell
català

TOTAL

APTA

APTA

APTA

APTA

12,00

APTE

APTE

APTE

APTE

11,32

APTE

APTE

APTE

APTE

10,87
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Fernández Garduño, Albert
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5,10
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Segon. NOMENAR a les persones que es relacionen com a funcionari/es de carrera en
pràctiques, fins a la superació del curs selectiu a realitzar a l’Institut de seguretat pública de
Catalunya i amb efectes del dia 2 de novembre de 2020, per a cobrir 4 places d’agent per
torn lliure de la convocatòria PO2/2019 d’agent de Policia local, CP1-AGENT/LLIU.
NOM

Lloc

Escala

Tipus personal

Grup

ORTUÑO
URRUTIA
M
ALEJANDRA
NAVARRO MILLAN DANIEL
ROVIRA ROVIRA BENET
FERNANDEZ GARDUÑO, ALBERT

Policia Local

AG

F

C2

Policia Local
Policia Local
Policia Local

AG
AG

F
F

C2
C2

Tercer. DEIXAR desertes set de les places de la convocatòria , per no haver obtingut cap
més aspirant la qualificació necessària en la fase d’oposició.
Quart. COMUNICAR aquesta resolució al Comitè d'Empresa, a la Junta de personal, i al
Servei de Prevenció de Riscos Laborals.
Cinquè. PUBLICAR aquesta resolució al BOP, al Tauler d’edictes de l’Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès i en (www.cerdanyola.cat).

La regidora delegada de Recursos Humans

Josefa Rivera Dueñas

10,52

