
Expedient núm. 2019/2142   

A N U N C I

En data 9 d’octubre de 2019, he dictat el Decret d’Alcaldia que es transcriu literalment:

“DECRET D’ALCALDIA                                                     Núm. resolució: 2019/466 

Aprovant la llista provisional d’admesos i exclosos del procés selectiu per a la 
creació d’una borsa de treball d’agents de la policia local, pel sistema de 
concurs-oposició lliure 

Aprovant la llista provisional d’admesos i exclosos del procés selectiu per a la creació 
d’una borsa de treball d’agents de la policia local, pel sistema de concurs-oposició 
lliure 

Per acord de la Junta de Govern Local de data 25 de juliol de 2019 s’han aprovat les 
bases i la convocatòria del procés de selecció per constituir una borsa de treball 
d’agents de la policia local, enquadrada el grup C2, de l’escala d’administració 
especial, subescala serveis especials.

Les bases reguladores del procés de selecció han estat publicades íntegrament a la 
pàgina web municipal, al tauler d’edictes de la corporació i al BOPB de data 9 d’agost 
de 2019 i esmena de les bases al BOPB de data 13 de setembre de 2019. L’anunci de 
la present convocatòria s’ha publicat al DOGC de data 9 d’agost de 2019.

Expirat el termini de presentació de sol·licituds per participar en el procés selectiu, i de 
conformitat amb les bases de la convocatòria, i en  virtut del que s’ha exposat més 
amunt i en execució de les atribucions que tinc conferides, 

RESOLC:

PRIMER.  Aprovar provisionalment la llista de persones aspirants admeses i excloses 
per participar en el procés selectiu per constituir una borsa de treball d’agents de la 
policia local.

Relació de persones aspirants admeses

Núm. registre d'entrada DNI Català nivell B2

4.833 77634399S Exempt
4.837 44418110G Exempt
4.838 47845161D NO exempt
4.844 46484246G Exempt
4.845 53089433M Exempt
4.892 52158925P Exempt

Pot corroborar la validesa del document, fent servir les següents dades:

Codi Segur de Validació 13b8344501ac4a07ae517c4f2400e641001

Url de validació https://seu.martorelles.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen ciutadà    Estat d'elaboració: Original
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4.893 46993298C Exempt
4.896 46541179N Exempt
4.898 46971035K Exempt
4.903 53654509V Exempt
4.904 46985345W Exempt
4.918 46678221C Exempt
4.932 40975884G Exempt
4.934 53083917D Exempt
4.941 53069918V Exempt
4.944 38869253N Exempt
4.951 45482989Y Exempt
4.954 45827774K Exempta
4.955 77319339D Exempt
4.959 39434533K Exempt
4.960 47570504H Exempt
4.961 39533837B Exempta
4.963 53326942Q NO exempt
4.982 47705123H Exempt
4.983 73393611J Exempta
4.984 47270505P Exempt
4.985 47798634B Exempt
4.990 53033510H Exempt
4.991 47745094S Exempt
4.993 53329194Z Exempta
4.994 47279834E Exempt
4.998 53030221H Exempt
5.003 53311156P Exempt
5.007 38858741B Exempt
5.008 38843298R Exempt
5.017 53650560R Exempt
5.019 53627152F Exempt
5.021 47175493D Exempt
5.022 48274348Q Exempt
5.023 47737625K Exempt
5.032 52309437P Exempt
5.041 46770167N Exempt
5.042 46454467X Exempta
5.175 46409738Q Exempt
5.176 45833416M Exempt

Pot corroborar la validesa del document, fent servir les següents dades:
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Relació de persones aspirants excloses 

Núm. 
registre 
d'entrada

DNI Català nivell B2 Motiu d'exclusió

4.953 38863301V NO exempt

No adjunta DNI
No acredita titulació acadèmica
No acredita permís de conduir A2
No acredita permís de conduir B

4.999 38852480Y Exempt No acredita permís de conduir A2
No acredita permís de conduir B

5.009 43558952B Exempta No acredita permís de conduir A2

5.016 53073881R NO exempt

No adjunta DNI
No acredita titulació acadèmica
No acredita permís de conduir A2
No acredita permís de conduir B

5.018 48052118N Exempt No acredita permís de conduir A2

5.020 39430943L Exempt
No adjunta DNI
No acredita permís de conduir A2
No acredita permís de conduir B

SEGON. Tant els aspirants exclosos com els omesos, per no figurar a la llista 
provisional d’admesos ni en la d’exclosos, disposen d’un termini de deu dies, comptats 
a partir de l’endemà de la publicació de la resolució al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament 
i a la web municipal www.martorelles.cat, per subsanar els defectes que hagin motivat 
la seva exclusió o l’omissió.  

TERCER.  La composició del tribunal qualificador de les proves és la següent: 

President 

Titular: Daniel Limones Silva, Inspector de la Policia local
Suplent: Joan Pérez Arteaga, Inspector de la Policia local

Vocals 

Titular: Montserrat Torrents Pedragosa, funcionària municipal
Suplent: Mercè Raich Rialp,  funcionària municipal

Pot corroborar la validesa del document, fent servir les següents dades:
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Titular:  Jose Francisco Muñoz Conde, inspector de la Policia Local  
Suplent: Javier Almendrote Cano, sots-inspector de la Policia Local 

Titular: Sr. Josep Pàrrega Trigo, membre nomenat per la Direcció General 
d’administració de Seguretat
Suplent: Sr. Francisco Javier Álvarez Conchudo, membre nomenat per la Direcció 
General d’administració de Seguretat

Titular:  Sr. Manuel Ruiz Sanchez, membre nomenat per l’Institut de Seguretat Pública 
de Catalunya
Suplent: Sra. Sònia Díaz Garcia, membre nomenat per l’Institut de Seguretat Pública 
de Catalunya

Secretaria del tribunal

Titular: Elena Fradera Pascual, funcionària de la Corporació
Suplent:  M. Nieves Villanueva Igual, funcionària de la Corporació

Els membres del tribunal poden abstenir-se i els aspirants poden recusar-los, en el 
termini de 10 dies, quan hi concorrin les circumstancies que preveuen els articles 23 i 
24 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

En el cas que per raó d'abstenció, recusació o d'impossibilitat justificada d'assistència 
algun dels membres titulars no puguin assistir-hi ha de comunicar-ho al seu suplent 
per garantir-ne la presència.

QUART.   Convocar els aspirants admesos en crida única el  12 de novembre de 
2019, a les 09.30 hores, a l’Edifici de les antigues Escoles Montserrat (Carrer de 
les Escoles, 8-10 – Martorelles) per tal de realitzar les següents proves:

Exercici 1. Coneixements professionals
Exercici 2. Supòsit pràctic

Les persones aspirants s'han de presentar proveïdes del DNI.

CINQUÈ. Els aspirants aptes en els exercicis 1 i 2 podran continuar amb la resta de 
proves previstes a les bases de la convocatòria, i els anuncis successius relatius al 
dia, hora i lloc de celebració de les mateixes es publicaran al tauler d’edictes de 
l’Ajuntament i a la web www.martorelles.cat. Si el Tribunal ho considera oportú podrà 
realitzar més d’un exercici en una mateixa sessió.

SISÈ. El presents acords i  anuncis successius relatius a aquesta convocatòria es 
publicaran  al tauler d'anuncis de la corporació i a la web www.martorelles.cat.”

Martorelles, a data de la signatura electrònica.

L’alcalde
Marc Candela Callado
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