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Identificació de l’expedient: 1461/2019 21  
Assumpte: Aprovació llista provisional aspirants admesos i exclosos

DECRET D’ALCALDIA

Atès que la Junta de Govern Local de data 12 de setembre de 2018, va aprovar les bases i 
va convocar concurs oposició per a l’accés, mitjançant concurs oposició de mobilitat, d’una 
plaça d’agent de la Policia Local.

Atès que ha finalitzat el termini concedit per a la presentació d’instàncies sol·licitant prendre 
part en el procés selectiu, de conformitat amb el que es preveu a la bases cinquena de la 
convocatòria, procedeix aprovar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos

En virtut de les atribucions que em confereix l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, 

RESOLC:  

PRIMER.- Declarar aprovada la relació d’aspirants admesos i exclosos a les proves 
selectives per a l’accés a la plaça d’agent de la Policia Local, relacionats per número de 
registre d’entrada

Aspirants admesos:

Núm. d’ordre Núm. de registre

1 8049/2018
2 8189/2018
3 8414/2018
4 8658/2018
5 10142/2018

Aspirants exclosos:

Núm ordre Núm registre Motiu d’exclusió

Núm ordre Núm. registre Motiu d’exclusió
1 8000/2018 - No aportar compromís de portar armes
2 8565/2018 - No aportar compromís de portar armes
3 8271/2018 - No aportar els carnets de conduir tipus A i B
4 8571/2018 - No justificar el fet de no estar incurs en cap 

procediment disciplinari

A l’empara del que estableix a les bases de la convocatòria, es concedeix a les persones 
interessades afectades un termini de deu dies naturals a comptar de l’endemà de la 
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publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per tal  que 
solucionin les mancances o acompanyin els documents preceptius, amb la indicació de que 
si no ho fessin, se’ls tindria per desistits de la seva petició.

SEGON.- Publicar la relació certificada completa d’aspirants admesos i exclosos, a la pàgina 
web de la Corporació  i en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament.

TERCER.- La composició del tribunal qualificador de la selecció serà la següent:

President: Servando Gómez Gonzalez; suplent David Diaz Ramirez

Vocals: Nemèsio Lombardo Cortés; suplent M. Isabel Torrent Mollera
Antonio Carrasco Fernandez; suplent Jenifer Garcia Alabarces
Joan Susín Sanchez, representant de l’ISPC; suplent Joaquim Martin Sanjuan
Raul Manuel Caballero Vazquez, representant de la Coordinadora de Policies 
de Catalunya; suplent, Lluís López Garcia.

Secretària: Montserrat Carbonell Vila; suplent Cristina Cabruja Sagré.

Podrà assistir-hi com a observador un membre del Comitè d’empresa, sense veu ni vot.

QUART.-  L’ordre d’actuació dels aspirants, en aquells exercicis que no es puguin realitzar 
conjuntament, d’acord amb la Resolució GAH/86/2018, de 25 de gener,  s’iniciarà per 
aquells el primer cognom dels quals comenci per la lletra G.
 
CINQUÈ.- Els membres de l’òrgan de selecció podran ser recusats si concorren les 
circumstàncies o motius que preveu l’article 24 i en la forma que determina l’article 14 de la 
llei 40/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

SISÈ.- Designar el dia 14 de febrer de 2019, a les 10:00 hores  al Centre de Recerca i 
Transferència Tèxtil Tecnològica (Pl. Indústria, 1), per dur a terme la prova de coneixements 
professionals. Els/les aspirants hauran de presentar el DNI, per accedir a la prova

Canet de Mar, a la data de la signatura electrònica. 

L’Alcaldessa, En prenc nota:
Secretària

Blanca Arbell i Brugarola Clara Pérez González
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