Ajuntament de Moià

Departament: Recursos Humans
Identificació: Modificació de la designació dels membres del Tribunal Qualificador del procés
selectiu de tres places d’agent de la policia local i la creació d’una borsa de treball.
Expedient: 2242/2020
DECRET D’ALCALDIA
ANTECEDENTS DE FET

3. Per Decret d’Alcaldia número 538/2021, de data 18 de juny de 2021, s’aprova la llista
definitiva d’admesos i exclosos, es modifica la composició del tribunal qualificador que ha de
jutjar les proves i es fixa la data de la primera prova (proves físiques) per al 6 i el 7 de juliol de
2021.
4. En data 18 de juny i 21 de juny, respectivament, el Sr. Iván García Arroyo i el Sr. Francisco
Javier Álvarez Conchudo, membres titular i suplent designats per la Direcció General
d’Administració de Seguretat, confirmen que no podran assistir a les proves selectives.

DECRET

Dionís Guiteras i Rubio (2 de 2)
L'Alcalde
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2. Per Decret d’Alcaldia número 425/2021, de data 21 de maig de 2021, s’aprova la llista
provisional d’admesos i exclosos, es designa els membres del tribunal qualificador que ha de
jutjar les proves i s’ofereix als interessats un termini de deu dies hàbils per a esmenes o
reclamacions, el qual finalitza el 7 de juny de 2021.

Número: 2021-0562 Data: 28/06/2021

1. Per Decret d’Alcaldia número 188/2021, de data 12 de març de 2021, s’aproven les bases
del procediment selectiu per cobrir tres places d’agent de la policia local, de grup de
classificació C2, de la plantilla de personal funcionari de carrera de l’Ajuntament de Moià i la
creació d’una borsa de treball.

5. En data 21 de juny de 2021, la Direcció General d’Administració de Seguretat assigna dos
nous vocals al procés selectiu.
FONAMENTS DE DRET
I. 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.
II. Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de
les entitats locals.
III. Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la Refosa en un text únic dels
preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de Funció Pública.
IV. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
V. Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
VI. Reial Decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s’estableixen les regles bàsiques i els
programes mínims als quals s’ha d’ajustar el Procediment de Selecció dels Funcionaris
d’Administració Local.
VII. I legislació concordant i complementària
PART RESOLUTIVA
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Secretari accidental
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Per tant, en exercici de les competències que tinc atribuïdes per la legislació de règim local
vigent, resolc:

Deixar sense efectes el nomenament del Sr. Ivan Garcia Arroyo, com a segon vocal
titular, i del Sr. Francisco Javier Álvarez Conchudo, com a segon vocal suplent,
designats per la Direcció General d’Administració de Seguretat, efectuats per Decret
d’Alcaldia número 425/2021, de 21 de maig de 2021.

•

Nomenar el Sr. Armand J. Arrabal Martín, com a segon vocal titular, i el Sr. Jose
Sebastián Palacios, com a segon vocal suplent, designats per la Direcció General
d’Administració de Seguretat.

Moià, a la data de la firma electrònica

Dionís Guiteras i Rubio
L’alcalde

En dono fe,
Lluís Clopés Solà
El secretari accidental
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La data vàlida d’aquest document és la data de signatura del titular de l’òrgan d’Alcaldia-Presidència
que consta al marge esquerre.
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•

Número: 2021-0562 Data: 28/06/2021

Primer. Modificar la designació dels membres del Tribunal que ha de jutjar les corresponents
proves, en els següents termes:

