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Resultat de la fase de concurs i resultat final del procés de selecció mitjançant 
concurs-oposició lliure, en règim interí, d’una plaça d’inspector/a de la policia 
local  de  Sant  Vicenç  dels  Horts   de  la  plantilla  de  personal  funcionari  de 
l’ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. (BOPB 24/02/2021)

Resultat fase de concurs  

Núm. registre 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Total
E2021005930 2,48 1 5 0 3 11,48
E2021005968 1,2 1 5 0 3 10,20
E2021005725 0,64 1 5 0 1 7,64
E2021006752 1,2 0 5 1 3 10,20

Per tant, i un cop sumades les puntuacions obtingudes a les diferents fases d’aquest procés, 
el resultat final és el següent:

Núm. registre
Prova 

pràctica
Projecte de 

gestió
Concurs Total

E2021005930 19,3 22,80 11,48 53,58
E2021005968 17,27 21,70 10,20 49,17
E2021005725 16,37 23,10 7,64 47,11
E2021006752 17,99 15,20 10,20 43,39

L’aspirant amb major puntuació queda convocat per a la realització de la  revisió mèdica el 
proper  30  de  juliol  a  les  8:00  h.  al  centre  mèdic  CEASME,  situat  al  Cr.  Mossèn  Jacint 
Verdaguer, 200 de Sant Vicenç dels Horts.

L’aspirant  amb  major  puntuació  haurà  d’aportar  al  departament  de  Recursos 
Humans, situat  al  Cr.  del  Claverol,  núm. 6-8 de Sant Vicenç dels  Horts,  en el 
termini màxim de 10 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la present 
publicació, els documents acreditatius següents:

a) Títol universitari, diplomatura universitària o equivalent. Si es tracta d’un 
títol obtingut a l’estranger, cal disposar de la corresponent homologació 
del Ministeri d’Educació i Formació Professional.

b) Permís de conduir B.

c) Permís de conduir A2.

bcd4b58f-5dc6-4f60-b7d3-fb1944457e43
Es pot verificar a www.svh.cat/cove
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d) Declaració  jurada  de  no  haver  estat  separat/da  mitjançant  expedient 
disciplinari del servei de cap administració pública.

e) Certificació negativa d’antecedents penals lliurada pel Registre General 
de Penats i Rebels, que serà tramitada d’ofici per l’Ajuntament.

El president del Tribunal qualificador,
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