Ajuntament
Sant Pere de Ribes

EDICTE
Amb data 4 de març de 2020, la Sra. Abigail Garrido Tinta, Alcaldessa de l’Ajuntament de
Sant Pere de Ribes, ha dictat decret, amb el següent contingut:
“DECRET 317/2020
AMPLIACIÓ DEL NOMBRE DE PLACES CONVOCADES, I APROVACIÓ
D’ADMESOS I EXCLOSOS TRES PLACES LLIURES D’AGENT DE LA POLICIA
LOCAL I DUES PLACES DE MOBILITAT AGENT POLICIA LOCAL.
Vistes les bases que regiran la convocatòria es la provisió d’una plaça més les vacants
que es puguin produir d’Agent de la Policia Local, funcionari de carrera pel sistema de
concurs oposició lliure i una plaça pel sistema de concurs de mobilitat horitzontal,
corresponent a l’ampliació de l’oferta pública d’ocupació de l’any 2019, enquadres dins
l’Escala d’Administració especial, subescala serveis especials, escala bàsica, grup C2,
( C1,amb l’abast determinat per l’article 65 de la Llei3/2015, d’onze de març, de
mesures fiscals, financeres i administratives).
Vist que a la base 1a, estableix que “L’Ajuntament podrà augmentar el nombre de
places objecte de la convocatòria si es produeixen noves vacants, abans de la
conclusió de les proves selectives, mitjançant un Decret de la Presidència de la
Corporació”.
Vist que s’ha aprovat l’oferta pública d’ocupació de l’any 2020, que incorpora dues
places lliures d’agent de la policia local i una plaça d’agent per mobilitat
interadministrativa.
Vista la necessitat de nomenar el Tribunal de selecció i la Comissió de Valoració.
Vista la necessitat d’aprovar la llista d’admesos i exclosos en el procés selectiu.
Vista la necessitat de determinar la data per la realització de les proves.
Per aquest Decret,
RESOLC
PRIMER.- Augmentar el nombre de places objecte de la convocatòria a Cinc, de les
quals, TRES seran proveïdes pel sistema de concurs oposició lliure, i DUES pel
sistema de concurs de mobilitat horitzontal.
SEGON.- Nomenar al tribunal de selecció per a la provisió de tres places lliures, més
les vacants que es puguin produir, pel sistema de concurs oposició lliure d’Agent de
Policia Local amb les següents persones:
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President/a: Antonio Picón Parra, Inspector Cap de la Policia Local, i com a suplent
Enric López Gil, Sergent.
Vocal 1: que actuarà com a Secretari, Jordi Caballé Andreu, Tècnic mitjà de Recursos
Humans, i com a suplent Anna Gómez Cruz, Auxiliar administrativa.
Vocal 2: Carlos Martínez Jiménez, Caporal, i com a suplent David Guerrero Raventós,
Caporal.
Vocal 3: Vicenç Cardona Saumell, membre designat per la Direcció General de
l’Administració de Seguretat, i com a suplent Pedro Salazar Santos.
Vocal 4: Juan Vicente Alcalá Rodríguez, membre designat per l’Institut de Seguretat
Pública de Catalunya, i com a suplent José Carpallo Pozo.
TERCER.- Declarar admesos provisionalment en el procés selectiu de la convocatòria
a les següents persones:
INCIALS
DAM
DAV
MAL
SBT
DBG
ECB
RCR
MCC
JCC
RCB
MDG
CFM
EFM
SFR
DGR
SGB
PGP
EHC
AHM

DNI
***3179**
***5484**
***5020**
***2261**
***6613**
***9321**
***0345**
***9490**
***8542**
***3426**
***1726**
***8385**
***8209**
***3058**
***3713**
***4469**
***4202**
***6767**
***9174**
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ALG
JLP
FMC
EMC
AMO
JMD
MMS
MMO
DMR
MMA
MMG
CMS
MMB
MMM
RMN
MME
ONA
MPM
CPJ
MQF
SRZ
ERS
ARC
ARJ
JRJ
JRM
HRC
SSP
PSS
FSP
SSR
JSM
OTM
CTC
JVE
AVC

***4509**
***9913**
***7597**
***3624*
***8954**
***1752**
***2052**
***2840**
***2319**
***3934**
***8209**
***3626**
***3768**
***3447**
***1791**
***8931**
***3716**
***3612**
***0052**
***7655**
***4547**
***8034**
***8363**
***7576**
***2412**
***0934**
***8494**
***3709**
***9935**
***6983**
***3964**
***3669**
***5966**
***4604**
***0466**
***0861**
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MVC
AVD

***2263**
***3473**

QUART.- Declarar exclosos provisionalment a:

MOTIU DE L’EXCLUSIÓ
JAP
CBM

***3422**
***1731**

Per no acreditar els carnets de conduir, punt 2.1.h) de les bases.
Per no acreditar la titulació, punt 2.1.d) de les bases.

***2239**

Per no acreditar les declaracions jurades requerides als punts 2.1.g) i)
k) l) de les bases
Per no acreditar la titulació, punt 2.1.d) de les bases.
Per no acreditar els carnets de conduir, punt 2.1.h) de les bases.

***1584**

Per no acreditar les declaracions jurades requerides als punts 2.1.g) i)
k) l) de les bases
Per no acreditar les taxes de dret a examen o acreditar la condició de
persona aturada, punt 2.1.m) de les bases.

***4971**

Per no acreditar la titulació, punt 2.1.d) de les bases.
Per no acreditar els carnets de conduir, punt 2.1.h) de les bases.

CHC

***9912**

Per no acreditar les declaracions jurades requerides als punts 2.1.g) i)
k) l) de les bases.
Per no acreditar les taxes de dret a examen o acreditar la condició de
persona aturada, punt 2.1.m) de les bases.

PLR

***8229**

VCG

MCN
JFM

Per no acreditar els carnet de conduir A1, punt 2.1.h) de les bases.

***4984**

Per no acreditar els carnets de conduir, punt 2.1.h) de les bases.
Per no acreditar les declaracions jurades requerides als punts 2.1.g) i)
k) l) de les bases

JMQ

***7596**

Per no acreditar les declaracions jurades requerides als punts 2.1.g) i)
k) l) de les bases

AMG

***6449**

Per no acreditar les declaracions jurades requerides als punts 2.1.g) i)
k) l) de les bases

RMR

***7969**

ARS

***2227**

SLS

Per no acreditar els carnets de conduir, punt 2.1.h) de les bases.
Per no acreditar els carnet de conduir A1, punt 2.1.h) de les bases.
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JSG

***2737**

DVC

***8110**

Per no acreditar els carnets de conduir, punt 2.1.h) de les bases.
Per no acreditar els carnets de conduir, punt 2.1.h) de les bases.

CINQUÈ.- Establir un termini de 10 dies que, d’acord amb l’article 68 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, es dóna als aspirants exclosos per esmenar les deficiències. La llista
provisional s’elevarà a definitiva sense necessitat de nova publicació si, en l’indicat
termini de 10 dies, no es presenten reclamacions.
SISÈ.- Convocar als següents aspirants el proper 27 de març a les 10.00h al Centre de
Normalització Lingüística ubicat a Can Puig, Carrer Major núm. 110 de Sant Pere de
Ribes, per realitzar la prova de català nivell B2:
INCIALS
SBT
CBM
MCC
JFM
MPM
ARC
CTC

DNI
***2261**
***1731**
***9490**
***4971**
***3612**
***8363**
***4604**

En cas de ser admès
En cas de ser admès

SETÈ.- Informar als aspirants admesos que la primera i segona prova es realitzarà el
proper 31 de març a les 9.00h del matí a la Sala Polivalent de les Dependències
municipals de Les Roquetes (Plaça de la Vinya d’en Petaca, 1 de Sant Pere de Ribes).
VUITÈ.-Els aspirants que superin la primera i segona prova, quedaran convocats a
realitzar les resta de proves segons el següent calendari:
DIA

PROVA

HORA

02/04/2020

Proves físiques

09:00h

03/04/2020

Psicotècnic

09:00h

LLOC
Pistes municipals
d’atletisme. Vilanova i la
Geltrú. (*)
Dependències municipals de
Les Roquetes. Sala de
Plens
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•

Els aspirants admesos han de presentar-se a les proves amb el DNI o passaport i
en l’hora i lloc establert.

•

Els resultats de les proves es faran públiques a la pàgina web municipal i al
tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.

(*) Les adreces dels diferents llocs on es realitzaran les proves són les següents:
LLOC

ADREÇA

Pistes municipals d’atletisme

Ronda Ibèrica, núm.58
Vilanova i la Geltrú

Plaça de la Vinya d’en Petaca, 1. De Sant
Dependències municipals de Les
Pere de Ribes. Planta 1
Roquetes. Sala de Plens.

NOVÈ.- Nomenar la Comissió de Valoració per a la provisió de dues places d’Agent de
Policia Local per mobilitat horitzontal, més les vacants que es puguin produir, amb les
següents persones:
President/a: Antonio Picón Parra, Inspector Cap de la Policia Local, i com a suplent
Enric López Gil, Sergent.
Vocal 1: que actuarà com a Secretari, Jordi Caballé Andreu, Tècnic mitjà de Recursos
Humans, i com a suplent Ana Gómez Cruz, Auxiliar administrativa.
Vocal 2: David Guerrero Raventós, Caporal, i com a suplent, Carlos Martínez Jiménez,
Caporal.
Vocal 3: Vicenç Cardona Saumell, membre designat per la Direcció General de
l’Administració de Seguretat, i com a suplent Pedro Salazar Santos.
Vocal 4: Juan Vicente Alcalá Rodríguez, membre designat per l’Institut de Seguretat
Pública de Catalunya, i com a suplent José Carpallo Pozo
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DESÈ.- Declarar admesos provisionalment en el procés selectiu de la convocatòria de
dues places més les vacants que es puguin produir pel sistema de concurs de mobilitat
horitzontal a les següents persones:
INCIALS
AGLL
AJC
FMC
AMR
ONA
JVE

DNI
***1103**
***3312**
***7597**
***5145**
***3716**
***0466**

Declarar exclosos provisionalment a:

MOTIU DE L’EXCLUSIÓ
JAL

***2107**

MFB

***2053**

Per no acreditar dos anys d'antiguitat com a funcionari/ària de carrera en
actiu, punt 2.2.a) de les bases
Per no acreditar dos anys d'antiguitat com a funcionari/ària de carrera en
actiu, punt 2.2.a) de les bases

ONZÈ.- Informar als aspirants admesos que la primera prova es realitzarà el proper 1
d’abril a les 09:30h del matí a la Sala de Plens de les Dependències municipals de Les
Roquetes( Plaça de la Vinya d’en Petaca, 1 de Sant Pere de Ribes).
DOTZÈ.-Els aspirants que superin la primera, quedaran convocats a realitzar les resta
de proves segons el següent calendari:
DIA

PROVA

HORA

02/04/2020

Proves físiques

09:00h

03/04/2020

Psicotècnic

12:00h

•

LLOC
Pistes municipals
d’atletisme. Vilanova i la
Geltrú. (*)
Dependències municipals de
Les Roquetes. Sala de
Plens(*)

Els aspirants admesos han de presentar-se a les proves amb el DNI o passaport i
en l’hora i lloc establert.
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•

Els resultats de les proves es faran públiques a la pàgina web municipal i al
tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.

(*) Les adreces dels diferents llocs on es realitzaran les proves són les següents:
LLOC

ADREÇA

Pistes municipals d’atletisme

Ronda Ibèrica, núm.58
Vilanova i la Geltrú

Dependències municipals de Les Plaça de la Vinya d’en Petaca, 1. De Sant
Roquetes. Sala de Plens.
Pere de Ribes.

TRETZÈ- Exposar aquesta resolució al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Sant Pere
de Ribes i de les dependències municipals de les Roquetes i a la pàgina web
municipal.”

L’Alcaldessa
Abigail Garrido Tinta
Abigail
Garrido
Tinta - DNI
52210402B
(AUT)

Signat
digitalment per
Abigail Garrido
Tinta - DNI
52210402B (AUT)
Data: 2020.03.05
08:52:08 +01'00'

Sant Pere de Ribes, 5 de març de 2020
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