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DECRET NÚM. 56

Identificació de l’expedient : 

Departament/ Sol·licitant: REGIDORIA DE RRHH
Expedient:  2014/1072 96 RRHH 
Contingut: CONCURS OPOSICIÓ PER A LA PROVISIÓ D'UNA PLAÇA 
INTERINA D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL

S’ha celebrat el procés selectiu per cobrir una plaça d’agent de la Policia Local 
de forma interina, mitjançant concurs oposició.

En el procés selectiu s’han observat tots els tràmits legals i reglamentaris i el 
Tribunal de Valoració constituït per avaluar totes les proves, ha emès proposta 
de nomenament en favor de l’aspirant amb DNI 39703488Z  per haver obtingut 
la major puntuació.

Aquesta proposta restava condicionada a la superació de la revisió mèdica que 
consistent en un reconeixement mèdic amb les proves que figuren a l'annex 3 
de les bases específiques, amb l'objectiu de comprovar que l'aspirant no 
presenta cap causa mèdica que l'invalidi per a l'exercici de la professió.  Atès 
que aquest Ajuntament no disposa dels mitjans per a la realització d’aquestes 
proves, aquestes han estat realitzades al Centre Mèdic Rehastet de Mataró.

El Cap de la Policia Local m’ha tramès els certificats mèdics corresponents i 
tots els aspirants han superat amb èxit la prova mèdica.

Per tot això, en virtut de les atribucions que tinc conferides,

RESOLC,

Primer.  Nomenar el senyor Jorge Cuber Corbacho, com a agent de la Policia 
Local interí, d’acord amb les Bases específiques que han regit el present 
procés selectiu, amb efectes al dia 1 de febrer de 2015.

Segon.  Notificar la present resolució a l’interessat, perquè prengui possessió 
del càrrec.

Tercer. Els aspirants que han superat totes les proves teòriques, pràctiques i 
físiques però que no accedeixen a la plaça, resten en una bossa d’interins, 
perquè en el cas que aquest Ajuntament precisés la incorporació en interinatge 
d’algun altre agent de la Policia Local en el termini de tres anys, ho faria per 
ordre de resultats a través d’aquesta bossa.

Signants :MIQUEL ANGEL MARTINEZ CAMARASA(28/01/2015 09:03:18, ALCALDE), FRANCESC ORTIZ I
AMAT(29/01/2015 09:57:10, SECRETARI-INTERVENTOR)

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la ségüent pàgina web
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Quart. Donar compte d'aquest nomenament al Ple de l'Ajuntament en la 
primera sessió que se celebri i publicar-lo en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.

Sant Vicenç de Montalt, 27 de gener de 2015

L’Alcalde, Davant meu,
El Secretari Interventor


