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Convocatòria  per a la selecció mitjançant el sistema d'oposició lliure de cinc places 
d’agent  de  la  policia  local  de  Sant  Vicenç  dels  Horts  de  les  ofertes  públiques 
d’ocupació  de  l'any  2020  i  2021  i  la  creació  d’una  borsa  de  reposició.  (BOPB 
12/07/2021).

Plànol de l’edifici municipal on es portaran a terme les proves, Travessera de Barcelona, 78 
de Sant Vicenç dels Horts.

La composició del Tribunal qualificador és la següent:

 President: el senyor Francesc Sánchez Jiménez, cap de recursos humans i organització
de la Corporació, com a titular, i la senyora Teresa Comino Haro, cap d’unitat de recursos
humans, com a suplent.

 Vocals: personal públic de igual o superior categoria a la plaça convocada:

1. Personal tècnic especialitzat:

89a37c44-4441-4b09-9c43-cba850beb82d
Es pot verificar a www.svh.cat/cove
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a) El senyor Francisco Escobar Cáceres, sots-inpector cap de la Policia 
Local de Sant Vicenç dels Horts, com a titular, el senyor Gregorio 
Jaramillo Torrijos, sergent de la Policia Local de Sant Vicenç dels Horts 
com a suplent.

b) La senyora Sonia Saavedra Palos, caporal de la Policia Local de Sant 
Vicenç dels Horts, com a titular, el senyor Iván González Blázquez, 
caporal de la Policia Local de Sant Vicenç dels Horts com a suplent.

2. Personal tècnic del Departament d’Interior:

a) La senyora Miriam López Poblador, designada per l’Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya,  com a  titular  i,  el  senyor  Raul  Vicente Botello 
Serrano, designat per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, com a 
suplent.

b) El senyor David Hernández Plaza, designat per la Subdirecció General 
de Coordinació  de la  Policia  de Catalunya,  com a titular  i,  el  senyor 
Pedro  Garrido  Carnicero,  designat  per  la  Subdirecció  General  de 
Coordinació de la Policia de Catalunya, com a suplent.

Us recordem que la constitució del tribunal qualificador serà el dia 13 de novembre de 2021 a 
les 8,30 hores i les persones aspirants admeses estan convocades per al mateix dia a les  
9,00 hores per a la realització de la prova cultural general i desprès la prova teòrica tal i com 
posa en el punt 10 de les bases reguladores.

Sant Vicenç dels Horts, a la data de la signatura electrònica.


		2021-11-09T13:46:43+0100
	FRANCISCO SANCHEZ JIMENEZ - 09/11/2021 13:46:43




