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A N U N C I

ANUNCI DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR, SOBRE LA RELACIÓ D’ASPIRANTS 
ADMESOS I EXCLOSOS EN EL PROCÉS SELECTIU PER A LA COBERTURA 
DEFINITIVA COM A FUNCIONARI DE CARRERA, D’UNA PLAÇA D’INSPECTOR DE LA 
POLICIA LOCAL DE CANET DE MAR, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE.

Atès que mitjançant resolució de l’Alcaldia RES2019/870, de 24 de maig, es varen aprovar 
les bases tot convocant-se concurs oposició per a l’accés, mitjançant concurs oposició lliure 
a una plaça d’inspector 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, mitjançant Decret núm RES 2019/2039, de data 25 de novembre, s’ha resolt:

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

Aspirants admesos:

Núm. d’ordre Núm. de registre

1 2019/6678

2 2019/6845

3 2019/6850

4 2019/6901

5 2019/9505

Aspirants exclosos:

Núm ordre Núm registre Motiu d’exclusió

1 2019/6688 -No acreditar estar en possessió dels permisos de 
conduir establerts a les bases de la convocatòria

A l’empara del que estableix l’article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú, es concedeix a les persones interessades afectades un termini de deu 
dies a comptar de l’endemà de la 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:
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Presidenta: Cristina Cabruja Sagré, secretària municipal; suplent, Dolors Puig Gomez

Vocals: Joan Vilademat Llopart, inspector de la Policia Local de Calella; suplent, 
Joaquim Martín Sanjuan.
Joaquim Martínez Sanchez, inspector de la Policia Local de Malgrat de Mar; 
suplent Lluís López Garcia.
Miguel Angel Arcos Sanchez, representant de l’ISPC; suplent Carles Santacreu 
Manuel
Marta Pons Mañosa, representant de la Subdirecció General de Coordinació de 
la Policia Local; suplent Elisenda Ruiz Iglesias

Secretària: Montserrat Carbonell Vila; suplent Dolors Puig Gomez. 

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 PDA/2953/2018, de 13 de desembre, per la qual es 
dona publicitat al resultat del sorteig públic per determinar l'ordre d'actuació de les persones 
aspirants en els processos selectius de l'any 2019, s’iniciarà per aquells el primer cognom 
dels quals comenci per la lletra Y.

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.- El projecte a redactar pels aspirants segons s’estableix a la base setena de la 
convocatòria, s’haurà de  lliurar, en els formats que indiquen les bases, al registre d’entrada 
de l’Ajuntament, com a molt tard el dia 23 de desembre de 2019.

SETÈ.- Designar el dia 15 de gener de 2020, a les 09:00 hores, al Centre de Recerca i 
Transferència Tècnica Tecnològica (Pl. Indústria,1), com a data, hora i lloc on es duran a 
terme les proves previstes a la convocatòria. 

VUITÈ.- Convocar els membres del tribunal a les 08:00 hores, al CRTTT, per constituir-se 
vàlidament.

Es fa públic a l’empara del que estableix l’article 68 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

Es concedeix a les persones interessades afectades un termini de deu dies naturals a 
comptar de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la província de 
Barcelona.

La llista completa certificada d’aspirants admesos i exclosos s’exposa al públic al tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament, C/ Ample, 11

Canet de Mar, a la data de la signatura electrònica

Blanca Arbell Brugarola
L’alcaldessa
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