Es fa públic que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Cabrils, en data 6 d’agost de
2018, ha acordat el que es transcriu literalment a continuació:
“La Junta de Govern Local, en data 11 de juny de 2018, ha aprovat les bases que han de
regular el procés de selecció per a la provisió d’una plaça d’agent de la Policia Local, escala
d’administració especial, subescala serveis especials, classe policia local, subgrup de
classificació C2, plaça vacant a la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Cabrils i
inclosa a l’oferta pública d’ocupació 2016, més les vacants que es puguin produir abans de la
finalització del procés selectiu.
Les bases han estat publicades íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
(BOPB), de data 22 de juny de 2018, al tauler d’anuncis de la corporació i a la web municipal, i
la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7653, de data 29 de juny de
2018.
Vistes les sol·licituds presentades durant el termini preceptiu per a prendre part en el procés
selectiu mitjançant concurs-oposició lliure per a la provisió d’una plaça d’agent de la Policia
Local més les vacants que es puguin produir abans de la finalització del procés selectiu.
L’article 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals, determina que una vegada finalitzat el termini de presentació
d’instàncies, el president de la corporació ha de dictar resolució en el termini màxim d’un mes
aprovant la llista d’admesos i exclosos, fixant el dia, hora i lloc d’inici de les proves i ordre
d’actuació dels aspirants.
Tenint en compte que la competència per a l’adopció de l’acord correspon a la Junta de Govern
Local per delegació efectuada per l’alcaldessa d’aquest ajuntament, mitjançant el Decret
d’alcaldia núm. 675/2015, de data 18 de juny de 2015 (BOP de data 30 de juny de 2015).
Per tot l’exposat, l’alcaldessa eleva a la Junta de Govern Local els següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos corresponent a la
convocatòria del procés de selecció per a la provisió d’una plaça d’agent de la Policia Local,
escala d’administració especial, subescala serveis especials, classe policia local, subgrup de
classificació C2, plaça vacant a la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Cabrils i
inclosa a l’oferta pública d’ocupació 2016, més les vacants que es puguin produir abans de la
finalització del procés selectiu, tal i com es mostra a continuació:
A) Aspirants admesos:
ASPIRANT
C.C.G.
A.L.E.M.
S.B.G.
R.J.V.A.
S.P.R.
D.C.N.
A.P.G.
L.E.M.D.
X.E.V.

Núm. Registre
d’Entrada
2018-E-RC-3354
2018-E-RC-3425
2018-E-RC-3528
2018-E-RC-3537
2018-E-RC-3547
2018-E-RC-3555
2018-E-RC-3586
2018-E-RC-3597
2018-E-RC-3601
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ANUNCI

J.J.P.
M.B.C.
G.C.P.
J.M.Q.
C.B.H.
J.R.L.
A.C.E
R.G.L
X.G.A.
S.D.C.
M.I.L.L.
S.G.L.
D.B.C.

2018-E-RC-3606
2018-E-RC-3607
2018-E-RC-3610
2018-E-RC-3624
2018-E-RC-3630
2018-E-RC-3640
2018-E.RC-3646
2018-E-RC-3663
2018-E.RC-3677
2018-E-RC-3680
2018-E-RC-3686
2018-E-RC-3722
2018-E-RC-3784

B) Aspirants exclosos:
ASPIRANT
C.J.A.C.
V.R.G.
F.L.O.
A.R.V.
V.R.B.
M.I.R.V.
D.A.V.S.
J.F.P.
G.M.J.

Núm. Registre
d’Entrada
2018-E-RC-3522
2018-E-RC-3560
2018-E-RC-3617
2018-E-RC-3632
2018-E-RC-3645
2018-E-RC-3647
2018-E-RC-3666
2018-E-RC-3679
2018-E-RC-3682

Causa
d’exclusió
E
C
E
E
E
E
E
E
C

C: No estar en possessió/acreditar del permís de conduir requerit.
E: No presentar justificant drets examen.

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 els aspirants hauran de realitzar la prova de coneixements de llengua
catalana Nivell B, ja que no han acreditat estar en possessió de la titulació escaient són els qui
es mostren a continuació:
ASPIRANT
A.P.G.
M.B.C.

Núm. Registre
d’entrada
2018-E-RC-3586
2018-E-RC-3607
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T: No estar en possessió/acreditar la titulació exigida.

Quart.- Designar la composició del Tribunal qualificador que ha de jutjar i decidir el concursoposició lliure per a la provisió d’una plaça d’agent interí de la policia local, que estarà integrat
pels membres següents:
President
Suplent

Daniel Sanábria Fernández, funcionari de carrera de l’Ajuntament de Cabrils
Pablo Abenójar García, funcionari de carrera de l’Ajuntament de Cabrils

Vocal 1
Suplent

José Luís Salvador Gracia, funcionari de carrera de l’Ajuntament de Cabrils
Joan Susín Sánchez, funcionari de carrera de l’Ajuntament de Cabrils

Vocal 2
Suplent

Ariadna Casas Domínguez, funcionària de carrera de l’Ajuntament de Cabrils
Cristina Bellonch Pou, funcionària de carrera de l’Ajuntament de Cabrils

Vocal 3

Josep Royuela Domingo, designat per la Subdirecció General de Coordinació de la
Policia de Catalunya
José Francisco Muñoz Conde, designat per la Subdirecció General de Coordinació de la
Policia de Catalunya

Suplent
Vocal 4
Suplent

Miguel Ángel Arcos Sánchez, designat per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya
Jesús Gutiérrez Miranda, designat per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya

Secretari

Actuarà com a secretari/a un/a dels membres del Tribunal

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 12 de setembre de 2018 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:

Es convoca els aspirants declarats admesos per a la realització de la prova cultural el dia 12 de
setembre a les 10:00 al Centre Cívic la Fàbrica (c/ Domènec Carles, 21).
Segon exercici: Prova teòrica
Es convoca els aspirants que hagin superat l’exercici anterior per a la realització de la prova
teòrica el dia 12 de setembre a les 12:00 al Centre Cívic La Fàbrica (c/ Domènec Carles,
21)
Tercer exercici: Proves físiques
Es convoca els aspirants que hagin resultat aptes en totes les proves anteriors per a la
realització de les proves físiques el dia 13 de setembre de 2018 a les 09:00 hores al Camp
de futbol municipal de Cabrils (Avinguda Zona Esportiva s/n).
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.
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Primer exercici: Prova cultural

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.
Quart exercici: Cas pràctic
Es convoca els aspirants que hagin superat tots els exercicis anteriors per a la realització del
cas pràctic el dia 13 de setembre quan hagi finalitzat el tercer exercici. La realització del cas
pràctic es farà al Centre Cívic la Fàbrica (c/ Domènec Carles, 21).
Cinquè exercici: prova psicotècnica
Es convoca els aspirants que hagin superat tots els exercicis anteriors per a la realització de la
prova psicotècnica el dia 14 de setembre de 2018 a les 09:00 a la seu de l’Ajuntament de
Cabrils.
Sisè exercici: prova de llengua catalana
Es convoca els aspirants que han resultat aptes en les proves anteriors i que no han acreditat
estar en possessió del nivell exigit de coneixements de llengua catalana (aspirants assenyalats
al punt tercer) per a la realització de la prova de llengua catalana, el dia 14 de setembre de
2018, a les 11:00 hores, a la seu de l’Ajuntament de Cabrils (c/ Domènec Carles, 1).
Setè.- 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.
Cabrils, 7 d’agost de 2018
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L’alcaldessa, Avelina Morales Serra

