DECRET DE L’ALCALDIA
Identificació de l’expedient
Expedient 1242/2019, relatiu a la llista definitiva complementària de les persones
admeses i excloses del procés selectiu per a cobrir 5 places d’agent de policia local
Fets

Albert Zanca Brossa
19/02/2020 Secretària-Interventora
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19/02/2020 Alcalde

1. Per decret de l’alcaldia núm. 41/2020, de data 23/01/2020, es va aprovar la
llista provisional dels aspirants admesos i exclosos del procés selectiu per a la
cobertura de 5 places d’agent de la policia local, en el qual es fixava un termini
de deu dies a partir de la data de publicació del corresponent anunci.
1. Atès que el període d’al·legacions de deu dies hàbils va finalitzar el dia
11/02/2020, i una vegada revisades i verificades les al·legacions presentades,
dins del termini previst, es va confeccionar el decret d’alcaldia núm. 83/2020,
data 12/02/2020, en el qual es va aprovar la llista definitiva de persones
admeses i excloses; i d’exemptes de realitzar les proves de coneixements de
llengua catalana, del procés selectiu per a la cobertura definitiva de 5 places
d’agent de la policia local.
2. Aquesta llista definitiva es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, a l’e-tauler i al web municipal.
3. El dia 13/02/2020 vam rebre una instància, amb núm. registre 939/2020, de
l’aspirant Manel Triviño González, que consta com a aspirant exclòs al decret
núm. 83/2020 relatiu a la llista definitiva.
4. La instància de l’aspirant Manel Triviño González, amb número de registre
939/2020, en la qual adjunta la documentació requerida per a resultar un
aspirant admès, va estar presentada el dia 07/02/2020 a l’oficina de Correus,
mitjançant correu administratiu, per tant, dins del termini del període
d’al·legacions.
Fonaments de dret
1. De conformitat amb les bases reguladores de la convocatòria aprovades per
acord de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 31
d’octubre de 2019, del procés selectiu per a la cobertura definitiva de 5 places
d’agent de la policia local: 4 places pel sistema d’accés de concurs oposició
lliure i 1 plaça pel sistema de concurs oposició de mobilitat interadministrativa, i
per a la formació d’una borsa de treball.

Lidia Sagristà Vilà
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2. La rectificació d’error material de les bases del procés selectiu publicades al
tauler d’anuncis de la corporació, al BOPB el 12 de desembre de 2019 i al
DOGC Núm. 8025 de 17 de desembre de 2019.
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3. Llei 39/2015 de l’01 d’octubre de 2015, de procediment administratiu comú de
les administracions públiques.
4. Atès el previst en la base específica quarta, i en ús de les facultats que em
confereix l’art. 53.1.h/ i del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya,
Per tant, RESOLC:
1. Acceptar i admetre la documentació presentada per l’aspirant Manel Triviño
González rebuda el dia 13/02/2020, mitjançant correu administratiu, amb
registre d’entrada núm. 939/2020.
2. Aprovar que la llista definitiva de persones admeses es complementi amb la
incorporació de l’aspirant Manel Triviño González, com a aspirant admès i
exempt de realitzar la prova de català.
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3. Publicar la present resolució al web municipal www.santpol.cat.
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