PAERIA DE CERVERA

RESOLUCIÓ DE LA REGIDORIA DE PERSONAL NÚM. 180/2014
ANTECEDENTS
1.1.

Per acord de Junta de Govern Local de data 29/04/2014 es van aprovar les bases i la
convocatòria que han de regir el procés selectiu d’un agent de policia local de mobilitat
horitzontal.

La convocatòria es va publicar en el Butlletí Oficial de la província de Lleida número 85 de data
06/05/2014, i publicació d’errades en el Butlletí Oficial de la província de Lleida número 93 de data
16/05/2014.
1.2.

En data 19/06/2014 va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds per a prendre part en
el procés selectiu.

FONAMENTS DE DRET
Les bases de la convocatòria determina que una vegada finalitzat el termini de presentació de
sol·licituds s’ha de dictar resolució en el termini d’un mes aprovant la llista d’ admesos/es i
exclosos/es, fixant el dia hora i lloc de realització de les proves i la composició nominal del Tribunal.
RESOLC:
Primer.- Aprovar la llista provisional d’ admesos/es i exclosos/es dels aspirants que han presentat
sol·licitud per a prendre part en el procés selectiu objecte de la convocatòria:
Admesos/es
47.676.221 G
43.743.058 W
46.777.194 R
43.725.216 P
46.050.904 M
Les llistes s’exposen al tauler d’anuncis i a la web de la Paeria de Cervera.
Segon.- Nomenar els membres del Tribunal qualificador d’acord amb el què estableix la base
cinquena de les bases de la convocatòria:
President :

Titular :
Suplent:

Neus Roura Serra , Secretària general de l’ Ajuntament de Cervera
Magda Camps Farran , Tècnica Recursos Humans de l’ Ajuntament
Cervera

Vocals:

Titular :
Suplent:

Raúl Portella Fontova, Sergent de la policia local de Cervera.
Virgini López Serrano, Caporal de la policia local de Cervera.

Titular:

Joan Martínez Sánchez, Inspector en cap de la policia local de
Mollerussa.
Àlex Dalghi Duró, Sergent en cap de la policia local de Tàrrega.

Suplent:
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Titular:
Suplent:

Titular:
Suplent:

Antoni Salvador Magrí ,
d’administració de seguretat.
Eduard Cosculluela Guixé
d’administració de seguretat.

representant

Direcció

General

,

Direcció

General

representant

Sílvia-Teresa Rosanes Mulet , representant de l’Institut de
Seguretat pública de Catalunya.
Jordi Azuara Casadas, representant de l’Institut de Seguretat Pública
de Catalunya

Actuarà de secretari del Tribunal un tècnic de l’Ajuntament.
Els membres del Tribunal es poden abstenir i els aspirants poden recusar-los, en el termini de 10
dies, si concorre alguna de les circumstàncies previstes en els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions publiques i del procediment administratiu
comú.
Tercer.- El Tribunal qualificador es constituirà i els aspirants admesos/es són convocats per a la
realització de la prova de coneixements professionals, el dimarts dia 16 de setembre de 2014 a les
8.30 hores en la sala de quadres de la Paeria de Cervera (Pl. Major, 1 ).
Quart.- Notificar aquesta resolució als membres del Tribunal i procedir a la seva inserció en el tauler
d’anuncis i en la web de la Paeria, la qual cosa substitueix la notificació personal als interessats, tal i
com es desprèn de l’article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions publiques i del procediment administratiu comú.
Cinquè.- Contra aquesta resolució, que és un acte de tràmit, no hi caben recursos en via
administrativa, llevat que es consideri un acte de tràmit qualificat. En aquest darrer supòsit, s’escaurà
interposar els recursos previstos a la normativa de procediment administratiu comú (recurs contenciós
administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de Lleida, en el termini de dos mesos des del
dia següent al de la seva notificació, i alternativament, i de forma potestativa, recurs de reposició
davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la
seva notificació).
Cervera, 15 de juliol de 201.
Regidor de personal
Antoni Oriol Canamasas

En dono fe
La secretària
Neus Roura Serra
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