ANUNCI DEL LLISTAT PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES EN LA
CONVOCATÒRIA DEL CONCURS OPOSICIÓ PER A LA PROVISIÓ, MITJANÇANT
PROMOCIÓ INTERNA, D’UNA (1) PLAÇA DE SOTSINSPECTOR/A DE LA POLICIA LOCAL DE
CALAFELL, INCLOSES A L’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ PER A L’ANY 2017

Per Decrets de l’Alcaldia dates 6 i 8 de febrer de 2019, s’ha resolt aprovar la llista
provisional de persones admeses i excloses en la convocatòria del concurs-oposició per a la
provisió, mitjançant promoció interna, d’una (1) plaça de sotsinspector/a de la Policia Local
de Calafell, inclosa a l’oferta pública de l’any 2017, segons consta en l’Annex 1 i Annex 2
d’aquest anunci.
Per tal de donar compliment a les exigències de la LO 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal, les llistes completes de les persones aspirants
admeses i excloses es publicaran només amb el núm. de registre d’entrada en aquesta
Corporació, i els tres últims números del NIF i la lletra, al tauler d’anuncis de la Corporació
i demés llocs previstos a les bases.
Tanmateix, va manifestar que les persones aspirants admeses que no han acreditat
degudament estar en possessió del certificat de nivell intermedi de català (B2) de la
Secretaria de Política Lingüística o equivalent o superior, resten obligades a la realització
de l’esmentada prova, que correspon al primer exercici de la fase d’oposició segons les
bases aprovades, i que són les relacionades en l’Annex 4, i les exemptes de realitzar-la són
les relacionades a l’Annex 3 d’aquest anunci.
Alhora, va aprovar la composició de l’òrgan qualificador de les proves, d’acord amb les
bases, que és el següent:
President:
Titular: Sra. Alexandre Pallarès Cervilla, secretari de la Corporació
Suplent: Sr. Carles Badel Domingo, director de Serveis Jurídics de la Corporació
Vocals:
Titular: Sr. Francisco Longo González, Inspector cap de la Policia Local de Calafell
Suplent: Sr. Enrique Marcos Maria Domínguez, tècnic de mobilitat de l'Ajuntament de
Calafell

Titular: Sra. Begoña Curto Ferrer, designat per la Direcció General de Seguretat
Ciutadana
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Titular: Sr. Santiago Costa Arranz, designat per l’Institut de Seguretat Pública de
Catalunya
Suplent: Sr. Jordi Altarriba Guitart, designat per l’Institut de Seguretat Pública de
Catalunya

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

105d8f297a7e4ae390b9c13f32375cb5001

Url de validació
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Suplent: Sra. Encarna García Rosado, designada per la Direcció General de Seguretat
Ciutadana
Titular: Sr. Daniel Limones Silva, inspector de la Policia local de Martorelles
Suplent: Sr. Andrés Herrero García, sotsinspector de la Policia local del Vendrell
Secretari/ària, amb veu però sense vot:
Titular: Dídac Lorite Garrido, administratiu del Departament d’Alcaldia de la
Corporació
Suplent: Maria Vilanova Peña, tècnica auxiliar de Recursos Humans de la Corporació
De tot això es dóna publicitat i s’exposen al públic les llistes aprovades en aquesta
resolució, d’acord amb l’establert a les bases de la convocatòria, al BOPT i en el tauler
d’anuncis de la Corporació, sens perjudici de la seva publicitat a altres mitjans municipals
(pàgina web de l’Ajuntament (www.calafell.cat), substituint la notificació a les persones
interessades, de conformitat amb el que disposa l’article 45.1.b) de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i es
concedirà un termini de 10 dies hàbils, comptats des de l’endemà de la publicació
d’aquesta resolució al BOPT, per possibles reclamacions i/o recusacions o abstencions dels
membres de l’òrgan qualificador.
A més, cal considerar què, tant les persones aspirants excloses com les omeses, per no
figurar en la llista de persones admeses ni en la d’excloses, disposen d’un termini de 10
(deu) dies hàbils, comptats des de l’endemà de la publicació de l’anunci de la resolució en
el BOPT, sens perjudici de la seva publicació en els demés llocs previstos a les bases, per a
esmenar els defectes que hagin motivat la seva no admissió o l’omissió simultània en la
llista esmentada. En cas que no es presentés cap al·legació, esdevindran definitives
aquestes llistes d’admesos i exclosos.
També es va fixar el dia 15 de març de 2019 com a data límit per a la presentació del
projecte corresponent al 3r exercici de la fase d’oposició del procés segons les bases
aprovades, recordant que aquest s’ha de presentar al registre general d’entrada de la
Corporació en sobre tancat.
ANNEX 1
LLISTAT D’ADMESOS
Darreres 3
xifres DNI
38138663V
46650885P

ANNEX 2
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Núm. Registre
Entrada
2143
2153
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LLISTAT D’EXCLOSOS
Ningú.
ANNEX 3
EXEMPTS DE REALITZAR LA PROVA DE CATALÀ
Núm. Registre
Entrada
2143
2153

Darreres 3
xifres DNI
38138663V
46650885P

ANNEX 4
NO EXEMPTS DE REALITZAR LA PROVA DE CATALÀ
Ningú.
La qual cosa es fa pública per a coneixement general.
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El secretari
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