ACTA DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA SELECCIÓ DE TRES PLACES DE
VIGILANT MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE MONISTROL DE MONTSERRAT EN
RÈGIM DE FUNCIONARI DE CARRERA PEL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ
LLIURE I CREACIÓ D’UNA BOSSA DE TREBALL PER COBRIR POSSIBLES
VACANTS.

1. IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Acta núm. 7
Data: 9 de gener de 2020
Hora inici: 10 h
Hora acabament: 12 h
Lloc: Can Gibert (carrer de Sant Joan, número 1).
Assistents:
Tribunal:
- Presidenta: Belén Roca i Bach, secretària-interventora de l’Ajuntament de Monistrol de
Montserrat.
- Vocal: Pedro Garrido i Carnicero, tècnic designat per la Direcció General d’Administració
de Seguretat.
- Vocal: Antonio Franco i Carrillo, funcionari de carrera i cap de la Guàrdia Municipal de
l’Ajuntament de Collbató.
- Vocal: Jose Manuel Flores i Valero, funcionari de carrera i cap de la Guàrdia Municipal de
l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat.
- Secretària del tribunal: Núria Riera i Llobet, funcionaria de carrera de l’Ajuntament de
Monistrol de Montserrat, amb veu però sense vot.
No assisteix:
El Sr. Antonio Lázaro, cap de policia de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.

2.

2.1.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

Constitució del tribunal

A les 10 hores es constitueix el tribunal qualificador per a dur a terme l’avaluació dels
resultats dels reconeixements mèdics i la valoració dels mèrits al.legats.

2.2.

Aspirants convocats

Tots els aspirants que van aprovar les proves psicotècniques van ser convocats el dia 4 de
desembre al centre mèdic Policlínic Bages de Manresa per tal que se’ls realitzés un
reconeixement mèdic. L’ordre de la convocatòria va seguir l’ordre de puntuació obtinguda
per l’aspirant en les proves anteriors.
Els aspirants convocats van ser els següents:

Núm.
Registre
Entrada

Hora
reconeixement
mèdic

Presentat

E2019001291

9.00 h

Sí

E2019001138

9.00 h

Sí

E2019001156

9.00 h

Sí

E2019001149

9.15 h

Sí

E2019001287

9.15 h

Sí

E2019001225

9.15 h

Sí

2.3.

Proves

2.3.1. Fase d’oposició
2.3.1.1.

Reconeixement mèdic

El reconeixement mèdic consta d’una sèrie de proves realitzades per personal mèdic
col.legiat del centre Policlínic Bages que serveixen per comprovar que la persona reuneix
els requisits del punt tercer de les bases i que no es detecta cap dels motius de les
exclusions mèdiques establertes en l’annex número dos. El reconeixement mèdic es
qualifica d’apte o no apte.
D’acord amb els certificats mèdics oficials realitzats emesos, el tribunal aprova per
unanimitat el següent resultat:

Núm.
Registre
Entrada

Resultat
reconeixement
mèdic

E2019001291

APTE

E2019001138

APTE

E2019001156

APTE

E2019001149

APTE

E2019001287

APTE

E2019001225

APTE

2.3.2. Fase de concurs
El tribunal avalua els mèrits al.legats i degudament justificats pels aspirants que han
superat la fase d’oposició, conforme el barem que s’especifica al punt número 8 b) de les
bases reguladores del procés de selecció, i aprova per unanimitat el següent resultat:
Exp.
professional

Formació

Titulació
superior

Carnet
conduir
A2

Condecoracions

E2019001291

5

5

2

1

0

0.5

13.50

E2019001138

5

4.75

1

1

0.5

0.5

12.75

E2019001156

5

4.25

1

0

0.5

0.5

11.25

E2019001149

2.80

3

1

1

0

0.75

8.55

E2019001287

0

1

1

1

0

0.75

3.75

E2019001225

0

1.65

1

0

0

0.5

3.15

Núm. Reg.
Entrada

Català
superior

PUNTUACIÓ
TOTAL

3. PUNTUACIÓ TOTAL DEL CONCURS-OPOSICIÓ
3.1.

Resultats finals

Un cop finalitzat el procés selectiu per al nomenament, en règim de funcionari de carrera,
pel sistema de concurs-oposició lliure, de tres places de vigilant municipal, grup AP,
classificació escala administració especial, subescala serveis especials, classe vigilants, el
tribunal fa públic l’ordre de qualificació definitiu dels aspirants, un cop sumades les
puntuacions de la fase d’oposició i de la fase de concurs.

Núm. Reg.
Entrada

Puntuació Puntuació PUNTUACIÓ
fase
fase
TOTAL
oposició
concurs

E2019001291

30.50

13.50

44

E2019001138

29.40

12.75

42.15

E2019001156

27.10

11.25

38.35

E2019001149

27.70

8.55

36.25

E2019001287

27.40

3.75

31.15

E2019001225

25.40

3.15

28.55

3.2.

Proposta de nomenament

El tribunal eleva proposta de nomenament a l’ajuntament dels següents aspirants per haver
obtingut la major puntuació en el concurs oposició:

Núm. Reg.
Entrada

PUNTUACIÓ
TOTAL

E2019001291

44

E2019001138

42.15

E2019001156

38.35

3.3.

Borsa de treball

Els aspirants que han superat el procés de selecció però que no són proposats passaran a
formar part d’una borsa de treball, per ordre de la puntuació obtinguda, per cobrir
substitucions o vacants que puguin donar-se en el cos de vigilants.

4. RESOLUCIÓ
D’acord amb els resultats indicats en el punt anterior, el tribunal proposa:
1. Aprovar els resultats anteriors i proposar el nomenament dels aspirants amb
número de registre d’entrada de la sol.licitud E2019001291, E2019001138 i
E2019001156. per haver obtingut les millors puntuacions globals.
2. Requerir als candidats proposats a presentar en el termini màxim de 20 dies
naturals, comptats des del següent a la publicació de la llista d’aprovats, i sense
previ requeriment, els documents acreditatius que s’exigeixen en la base tercera i
que no han estat acreditats al llarg del procés de selecció. La no presentació dels
documents esmentats dins el termini, excepte en casos de força major, no es podrà
adoptar el corresponent acord de nomenament.
3. Crear una borsa de treball amb els aspirants que han superat el procés de selecció i
no són proposats per al seu nomenament per cobrir substitucions o vacants que
puguin donar-se en el cos de vigilants. La borsa seguirà l’ordre de la puntuació final
obtinguda.
4. Ordenar la publicació dels resultats al tauler d’edictes i a la web de l’Ajuntament.

I perquè hi hagi constància d’allò acordat, s’aixeca aquesta acta en el lloc i data indicats a
l’encapçalament.
Els assistents:
Belén Roca i Bach
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