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Llista  provisional  de  persones  admeses  del  procés  per  a  la  provisió 
definitiva  mitjançant  el  sistema  de  concurs  oposició  de  mobilitat 
horitzontal de dos places d’agent de la policia  local de Sant Vicenç dels 
Horts i la creació d’una borsa de reposició (BOPB 28/01/2022)

Persones admeses

Núm. registre entrada DNI 
E2022004752 ***0611**

E2022004783 ***5212**

E2022005744 ***3101**

Persones excloses

Núm. registre entrada DNI Motiu exclusió

E2022005731 ***1145** A

Motius exclusió

A. No adjunta currículum vitae. 

En compliment  de la  base  cinquena de les  bases reguladores d’aquest  procés  de 
selecció, la composició del Tribunal Qualificador és la següent:

President:  El  senyor  Francesc  Sánchez  Jiménez,  cap  de  recursos  humans  i 
organització,  com a titular  i  la  senyora Maria  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:

a.El senyor Francisco Escobar Cáceres, sots-inspector 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 Xavier Bayod Vargas, cap del departament d’esports 
com a suplent.

2. Personal tècnic del Departament d’Interior:

503dc17d-568b-4e25-9087-28d80773aa1e
Es pot verificar a www.svh.cat/cove
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a. La senyora Mercedes Gonzalez Rueda, designada per l’Institut de Seguretat Pública 
de Catalunya, com a titular i com a suplent, el senyor Jordi Anducas Benedi designat 
per l’institut de seguretat pública. 
b.  El  senyor  Antonio  Moreno  Gutierrez,  designat  per  la  Subdirecció  General  de 
Coordinació de la Policia de Catalunya, com a titular i com a suplent la senyora Salud 
Tena  Reyes,  designada  per  la  Direcció  General  de  Coordinació  de  la  Policia  de 
Catalunya.

I  una  persona  designada  pel  departament  de  recursos  humans  que  actuarà  de 
Secretària, amb veu i sense vot.

3. A més dels membres que formen part del Tribunal de selecció, a les sessions que
s’estableixin hi podran assistir, sense veu i sense vot, una persona observadora titular 
i una de suplent designades a proposta de la part social, sens perjudici de què hagin 
d’actuar a títol individual i en cap cas en representació de l’òrgan que els ha proposat.

Segons consta a la base novena,  les persones aspirants excloses disposaran d’un 
termini de 10 dies hàbils per a que puguin esmenar les omissions o defectes que hagin 
causat la seva exclusió, o les reclamacions que considerin oportunes segons l’art. 68 
de  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  de  procediment  administratiu  comú  de  les 
administracions públiques.

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