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ESTAT

El document ha estat signat o aprobado_2 per :
1.- Regidora delegada de Recursos Humans de Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

APROVAT
12/02/2020 11:10

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2326083 JJB1B-2APXN-MSQGT DDC69CFF604ABFA5A815B191042F7226DDE0ADC7) 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 .

RESOLUCIÓ
RESOLUCIÓ DEL PROCÉS SELECTIU DE LA CONVOCATÒRIA DE
CONCURS-OPOSICIÓ PER A LA PROVISIÓ DE 7 PLACES DE CAPORAL/A DE
LA POLICIA LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS
(EXP. 241/2019/0000001)
En data 10 de maig de 2019, l’alcalde ha dictat la resolució núm. 2019/1803 en la què
s’aprova la convocatòria P01/2019 CAPORAL/A, aprovant simultàniament les bases per a la
provisió de 7 places de Caporal/a de la Policia Local a l’Ajuntament de Cerdanyola del
Vallès.
En data de 12 de desembre de 2019, el Tribunal qualificador designat en el procés selectiu
per a la provisió de les 7 places de Caporal/a de la Policia Local a la seva acta de reunió,
inclou els resultats finals de la valoració dels currículums dels senyors: Sr. Ibars Boronat,
Jordi, Sr. González Martín, José Luis, Sr. Alemany Redondo, Edgar, Sr. López Conde,
Manuel Sergio i Sr. Martínez Martínez, Albert, per ordre de puntuació dels aspirants que han
d’ocupar els esmentats llocs de treball.
Atesos els articles 55 i següents del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d' octubre, pel que s'
aprova el text refòs 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, pel qual
s’aprova el Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals.
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. RESOLDRE la convocatòria mitjançant concurs-oposició per a la provisió de 7
places de Caporal/a de la Policia Local, a favor de les següents persones: Sr. Ibars Boronat,
Jordi, Sr. González Martín, José Luis, Sr. Alemany Redondo, Edgar, Sr. López Conde,
Manuel Sergio i Sr. Martínez Martínez, Albert.
Segon.- PUBLICAR aquesta resolució al tauler d’edictes electrònic de la corporació, a
efectes de notificació, i donar difusió al web municipal (www.cerdanyola.cat).

La regidora delegada de Recursos Humans
Gloria Maria Urbano Jiménez

