
 

ANUNCI 
 
 
Es fa públic que mitjançant el Decret d’alcaldia núm. 730/2016, de data 20 de juliol de 2016, 
s’ha resolt el que es transcriu literalment a continuació: 
 

“Mitjançant la resolució acord de la Junta de Govern Local, de data 26 d’abril de 2016, s’han 
aprovat les bases reguladores i la corresponent convocatòria del procés de selecció per a la 
provisió, mitjançant concurs-oposició lliure, d’una plaça d’agent interí de la Policia Local, escala 
d’administració especial, subescala serveis especials, classe policia local, subgrup de 
classificació C2, i per a la creació d’una borsa d’agents interins de la policia local. 
 
Les bases han estat publicades íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 
data 9 de maig de 2016, al tauler d’anuncis de la corporació i a la web municipal, i la 
convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7148, de data 23 de juny de 
2016. 
 
Vistes les sol·licituds presentades durant el termini preceptiu per a prendre part en el procés 
selectiu mitjançant concurs-oposició lliure d’una plaça d'Agent interí de la Policia local. 
  
RESOLC: 
 
Primer.- Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos corresponent a la 
convocatòria per a la provisió d’una plaça d’agent interí de la policia local mitjançant concurs-
oposició lliure, escala d’administració especial, subescala serveis especials, classe policia local, 
subgrup de classificació C2, i per a la creació d’una borsa d’agents interins de la policia local, 
ordenada alfabèticament tal com segueix: 
 
A) Aspirants admesos: 
 

 Cognoms i nom Núm.  
Identif.* 

1 AGUILERA WHEELER, WESLEY JASON 021-Z 
2 ALFARO CASCALES, CARLOS JOSÉ 580-R 
3 AROCAS TORTA, DANIEL 119-R 
4 CASAS NAVEIRA, DANIEL XAVIER 422-S 
5 CLAUS GARCÍA, JORDI 245-V 
6 ESPIN PORTILLO, RAÚL 395-V 
7 GRANADO VACA, JOSE MARIA 652-D 
8 HERMOSO ORTEGA, ANTONIO 048-T 
9 JARDI SOMOZA, OSCAR 363-R 

10 JUSTE NOE, ROBERT 068-Z 
11 MORENO RIBERA, ALBERTO 038-S 
12 NÚÑEZ PÉREZ, CRISTIAN 003-G 
13 PAGEO MARTÍNEZ, ALBERT 961-J 
14 PARDO MANZANARES, EDGAR 173-G 
15 RASERO ZAMORANO, JOSE MANUEL 474-Q 
16 RODRÍGUEZ ALONSO, JONATAN 745-Q 
17 ROJANO BURGUILLOS, ABEL 761-F 
18 ROSA MONTES, OSCAR 310-V 
19 RUBIO GÓMEZ, JUAN MIGUEL 105-F 
20 SAYOL EDO, MARIA DE LOS ANGELES 396-Q 
21 VELA RODRÍGUEZ, DAVID 093-B 
22 VIVES AMBRÓS, RICARD JAUME 447-W 
23 YUSTA IBÁÑEZ, JULIO 217-Y 



 

 
 
B) Aspirants exclosos: 
 
 Cognoms i nom Núm.

Identif.* Motiu exclusió 

1 CORDÓN HERRERA, DAVID 852-J Manca acreditació de complir tots els requisits 

2 PUGA GÓMEZ, FRANCESC 869-F Manca acreditació d’estar en possessió del permís 
de conducció de vehicles A i pagament taxa 

 
 
*El núm. d’identificació correspon a les tres darreres xifres i la lletra del NIF. 
 
Segon.- Establir que en cas que no es formuli cap reclamació i/o al·legació contra la llista 
provisional d’aspirants admesos i exclosos durant el termini de deu dies, s’entendrà elevada a 
definitiva de forma automàtica. 
 
Tercer.- Establir que cap dels aspirants haurà de realitzar la prova de coneixements de llengua 
catalana Nivell B, ja que tots els aspirants admesos han acreditat estar en possessió de la 
titulació escaient. 
 
Quart.- Designar la composició del Tribunal qualificador que ha de jutjar i decidir el concurs- 
oposició lliure per a la provisió d’una plaça d’agent interí de la policia local, que estarà integrat 
pels membres següents:  
 
President Pablo Abenójar García, caporal de la policia local de la Corporació 
Suplent Joan Susín Sánchez, caporal de la policia local de la Corporació 
 
Vocal 1 José Luís Salvador Gracia, agent de la policia local de la Corporació 
Suplent Antonio Semis Rubio, agent de la policia local de la Corporació 
 
Vocal 2 Montserrat Serra Fibla, funcionària de carrera de la Corporació 
Suplent Mariona Triadó Agustí, funcionària de carrera de la Corporació 
 
Vocal 3 Ernesto Baños Quinto, a proposta de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya 
Suplent Carles Santacreu Manuel, a proposta de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya 
 
Vocal 4 Oscar Triano Rodríguez, a proposta de per la Subdirecció General de Coordinació de la 

Policia de Catalunya 
Suplent Francisco Vigara Torres, a proposta de la Subdirecció General de Coordinació de la 

Policia de Catalunya 
 
Secretari Gemma Álvarez Martínez, secretària accidental de la Corporació (amb veu i sense vot) 
 
Podrà estar present en el procés selectiu un/a representant del personal funcionari de la 
Corporació, qui tindrà veu però no vot. 
 
Cinquè.- Fixar la data d’inici del procés de selecció el dia 5 d’agost de 2016 a les 08:00 a la 
seu de l’Ajuntament de Cabrils (c/ Domènec Carles, 1) per a la constitució del Tribunal 
Qualificador. 
 
Sisè.- Establir el calendari de realització de les proves del procés de selecció del concurs-
oposició lliure, i convocar als aspirants per a la realització dels següents exercicis de la fase 
d’oposició en les dates, llocs i horaris que es detallen a continuació: 
 
Primer exercici: Proves físiques 
 
Es convoca els aspirants declarats admesos per a la realització de les proves físiques el dia 5 
d’agost de 2016, a les 09:30 hores al Pavelló Poliesportiu de Cabrils (Can Blanch, 3). 



 

 
Per a la realització de les proves físiques els/les aspirants hauran de lliurar a l’òrgan de selecció 
un certificat mèdic oficial, expedit com a màxim 3 mesos abans de la realització de les proves, 
en el qual es faci constar que reuneixen les condicions físiques necessàries per portar-les a 
terme. La no presentació d’aquest certificat comportarà l’exclusió automàtica de l’aspirant del 
procés selectiu.  
 
Abans de l’inici de la realització de les proves físiques es prendrà l’alçada dels/de les aspirants, 
aquells aspirants que no arribin a l’alçada mínima fixada a les bases quedaran exclosos del 
procés selectiu. 
 
Els aspirants disposaran de vestuaris i dutxes per a la realització de les proves físiques. 
 
Segon exercici: Prova teòrico-pràctica 
 
Es convoca els aspirants declarats aptes en les proves físiques per a la realització de la prova 
teòrico-pràctica el dia 5 d’agost de 2016, a les 12:00 hores a l’Escola l’Olivera de Cabrils 
(Avinguda de les Escoles, núm. 20). 
 
Tercer exercici: prova psicotècnica 
 
Els aspirants que hagin superat les proves anteriors seran convocats per a la realització 
d’aquesta prova en la data que determini el tribunal qualificador. 
 
Quart exercici: prova mèdica 
 
Els aspirants que hagin superat tot els procés de selecció i que hagin estat proposats pel 
Tribunal per al seu nomenament seran cridats per a la realització de la prova mèdica conforme 
amb l’establert a l’annex I de les bases. 
 
Setè.- Donar compte d’aquesta resolució a la propera Junta de Govern Local. 
 
Vuitè.- Publicar la present resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament de Cabrils i a la web de l’Ajuntament.” 
 
El que es fa públic als efectes de que els interessats puguin presentar, si s’escau, reclamacions 
contra la mateixa. 
 
L’alcaldessa, Avelina Morales Serra 
  
Cabrils, 20 de juliol de 2016 
 


