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Expedient: 582/2022 Procés selectiu d'un/a Agent Auxiliar de Policia Local per concurs de mèrits
Assumpte: Decret resolució procés selectiu

DECRET DE L’ALCALDESSA NÚM. 149/2022
Vist que la base vuitena del procés selectiu convocat per la selecció d'un/a agent
auxiliar de Policia Local per mitjà de concurs de mèrits i per un termini de quatre
mesos, en el marc del "Plans Locals d'Ocupació", de la convocatòria del Catàleg 2022
del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 de la Diputació de
Barcelona, aprovats pel Ple de la Diputació de Barcelona en sessió de 23 de desembre
de 2021, estableix que finalitzat el procés de selecció el tribunal redactarà una acta on
hi constaran les puntuacions obtingudes pels aspirants de major a menor i elevarà la
relació a l’alcalde de la corporació, amb la corresponent proposta de contractació.
Atès que en data 12 de maig de 2022 es va reunir el tribunal per valorar els mèrits
presentats pels aspirants.
Atès que posteriorment en data 19 de maig de 2022 es va reunir el tribunal per
entrevistar als aspirants admesos que més puntuació van aconseguir en la primera
fase de valoració de mèrits, segons les bases del procés selectiu. No es van presentar
els aspirants amb els DNI núm.: ****994F, ****034V, ****965H, ****934L.
Vista la proposta de nomenament feta pel tribunal qualificador del procés selectiu, en
l’acta de data 19 de maig de 2022 a favor de l’aspirant amb DNI ****550D, amb una
puntuació final obtinguda de 7,5 punts, constituint també la borsa de treball.
Pel que s’exposa, en exercici de les competències que tinc atribuïdes d’acord amb
l’article 21 núm. 1 h) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local i a
l’article 53, núm. 1 i) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,

RESOLC
PRIMER.- Aprovar declarar exclosos del procés selectiu, per no haver superat la fase
d’entrevista, els aspirants següents:
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Registre d’entrada

Núm. DNI

2405/2022
2422/2022
2492/2022
2546/2022

****994F
****034V
****965H
****934L

SEGON.- Aprovar el resultat dels aspirants que han superat el procés selectiu, per
ordre de puntuació següent:

Núm.
ordre
1
2
3
4

Núm. DNI

Valoració mèrits

Entrevista

Resultat final

màxim 6 punts

màxim 4 punts

màxim 10 punts

****550D
****373G
****443F
****219N

4
3,8
3
3

3,5
3,2
3
2

7,5
7
6
5

TERCER.- Nomenar amb caràcter interí per execució de programes de caràcter
temporal, segons el previst a l’article 10.3 del text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de
l’empleat Públic, aprovat per RD 5/2015 de 30 d’octubre, a l’aspirant que ha obtingut
major puntuació en el procés selectiu, l’aspirant amb DNI ****550D, quedant
constituïda la borsa de treball en el mateix ordre.
QUART.- Aprovar la creació de la borsa de treball en la forma i ordre següent:

Registre d’entrada

DNI

2463/2022
2515/2022
2592/2022

****373G
****443F
****219N

QUART.- Publicar aquest Decret a la pàgina web municipal: www.taradell.cat.
Taradell, 19 de maig de 2022
M. Mercè Cabanas Solà
Alcaldessa de Taradell
Signatura: Mercè Cabanas
Solà - Alcaldessa
Data: 20/5/2022 13:57:12

Josep Rovira Sadurní
Secretari-interventor
Signatura: Josep Rovira
Sadurní - SecretariInterventor
Data: 20/5/2022 13:48:46
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