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Es fa públic que per Decret de la regidora de Serveis Generals de data 25 d’octubre de 
2018, i per decret de correcció d’error material de data 26 d’octubre de 2018, en relació al 
procés selectiu per a la provisió de dues places d’agents de la policia local grup C2, 
vacants en la plantilla de personal funcionari, 1 plaça per la modalitat de concurs-oposició 
lliure i 1 plaça per concurs-oposició reservat a mobilitat horitzontal, inclosa a l’oferta 
pública d’ocupació de 2018, s’ha resolt el següent: 
 
“Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament del Masnou, en sessió 
de data 28 de juny de 2018, on es convoca el procés selectiu per a la provisió de dues 
places d’agents de la policia local grup C2, vacants en la plantilla de personal funcionari, 
1 plaça per la modalitat de concurs-oposició lliure i 1 plaça per concurs-oposició reservat 
a mobilitat horitzontal, inclosa a l’oferta pública d’ocupació de 2018. 
 
Atès que al BOPB de data 13 de juliol de 2018 es van publicar les bases que regiran el 
procés selectiu per a la provisió de dues places d’agents de la policia local. 
 
Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament del Masnou, en sessió 
de data 26 de juliol de  2018, i amb correcció d’errors efectuada en la Junta de Govern 
Local de data 2 d’agost de 2018, es rectifiquen les bases que regiran el procés selectiu 
per a la provisió de dues places d’agents de la policia local vacants en la plantilla de 
personal funcionari, 1 plaça per la modalitat de concurs-oposició lliure i 1 plaça per 
concurs-oposició reservat a mobilitat horitzontal, inclosa a l’oferta pública d’ocupació de 
2018, aprovades per la Junta de Govern Local de 28 de juny de 2018 i publicades al 
BOPB de 13 de juliol de 2018. 
 
Atès que al BOPB de data 6 d’agost de 2018 es publiquen les bases que regiran el 
procés selectiu per a la provisió de dues places d’agents de la policia local, 1 plaça per la 
modalitat de concurs-oposició lliure i 1 plaça per concurs-oposició reservat a mobilitat 
horitzontal. 
 
Vist que en data 3 de setembre de 2018 es fa pública la convocatòria per a la provisió de 
dues places d’agents de la policia local, 1 plaça per la modalitat de concurs-oposició lliure 
i 1 plaça per concurs-oposició reservat a mobilitat horitzontal, inclosa a l’oferta pública 
d’ocupació de 2018 en el diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
En virtut de les facultats que em confereix l’article 53.1.i) del Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, d’acord amb l’art. 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, HE RESOLT: 
 
Primer. Que finalitzat el termini de presentació de sol·licituds del procés selectiu per la 
provisió de dues places d’agent de la policia local, una plaça pel sistema d’accés de 
concurs – lliure i una plaça pel sistema d’accés de concurs – lliure reservat a mobilitat 
horitzontal, i segons determina l’apartat 6è. de les bases generals, la llista provisional de 
persones admeses i excloses és la següent: 
 
Modalitat de concurs-oposició lliure: 
 

ADMESES: 
 

Alcaraz Jiménez, Cristian 
Baro Fernández, Elisabet 
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Bermejo Durán, Daniel 
Blasco Feced, Germán 
Bramon Ribas, Jordi 
Campeny Gil, Carlos 
Cantón Martínez, Ricardo 
Caparrós Claret, Jordi 
Corbacho Sánchez, Sergio 
Crespo Iglesias, Joaquim 
David Sánchez Martínez 
Díaz Chiheb, Sana 
Fernández Ruíz , Javier 
Ferri Jiménez, David 
Gallardo Alonso, José 
Giménez González, Carlos 
Gómez Linger, Raul 
Gorriz Vives, Isaac 
Grau Boada, Aureli 
Isidoro Rubio, Borja 
López Olivera, Francisco 
Martínez Domingo, José Emilio 
Navarro Gómez, M. Angeles 
Ortiz Serra, Adriana 
Parra Morente, Raul 
Rojano Burguillos, Abel 
Rosa Montes, Oscar 
Tarroch García, Marc 

 
EXCLOSES: 

 
Cabrera Rodríguez, Rubén 
Martín de las Heras, Bárbara 
Nuñez Roda, Sergio Oscar 
Rivera Pajares, Sandra 
Roca Bonell, Vicenç 
Soteras Gómez, Adrià 
Vilela García Daniel 
Vranceanu Stanculescu, Dragos Alexandru 

 
(Les persones excloses es per no haver acreditat el permís de moto A2 o per no haver 
satisfet la taxa d’inscripció per participar en el procés selectiu conforme el que estableix a 
les ordenances fiscals d’aquest ajuntament.) 
 
Modalitat de mobilitat horitzontal: 
 

ADMESES: 
 
Caparrós Claret, Jordi 
Clavijo Mor, David 
Gallardo Alonso, José 
Ortega Soriano, David 
Parra Morente, Raul 
Tena Martín, Sergio 
 
EXCLOSOS: 
 
Molló Rodríguez, David 
Moreno Martínez, Juan 
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(Les persones excloses es per no haver acreditat dos anys d’antiguitat com a funcionari o 
funcionària de carrera en la mateixa categoria, o si escau, en una categoria equiparada a 
la que és objecte de convocatòria a qualsevol cos de policia local de Catalunya.) 
 
Segon. Es publicarà la present resolució en el tauler d’anuncis i al web de l’Ajuntament, 
així com en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Les persones aspirants 
disposaran d’un termini de deu dies a partir de l’endemà d’aquesta publicació o notificació 
de la resolució per formular davant l’alcalde les reclamacions que creguin oportunes, 
adreçades a esmenar els defectes que s’hagin pogut produir, o per adjuntar la 
documentació que es requereix a la convocatòria, d’acord amb l’article 68 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre. Se’ls adverteix que, en cas que no esmenin dins d’aquest termini 
el defecte a ells imputable que hagi motivat la seva exclusió, es considera que 
desisteixen de la seva petició. 
 
Una vegada finalitzat el termini previst a l’apartat anterior, l’alcalde aprovarà, mitjançant 
una resolució, que s’exposarà al tauler municipal d’anuncis i al web municipal i es 
notificarà o comunicarà als aspirants inicialment exclosos de la convocatòria, amb la llista 
definitiva dels aspirants admesos i exclosos i la llista definitiva d’aspirants exempts de 
realitzar l’exercici de coneixements de llengua catalana. La notificació d’aquesta resolució 
determinarà els terminis a efectes de possibles impugnacions i recursos, d’acord amb el 
que disposa l’article 43 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre. 
 
Tercer. Les persones aspirants que es relacionen a continuació han acreditat el nivell B2 
(antic B) de català per la qual cosa resten exempts/es de la prova de català:  
 

Alcaraz Jiménez, Cristian 
Baro Fernández, Elisabet 
Bermejo Durán, Daniel 
Blasco Feced, Germán 
Bramon Ribas, Jordi 
Campeny Gil, Carlos 
Cantón Martínez, Ricardo 
Caparrós Claret, Jordi 
Corbacho Sánchez, Sergio 
Crespo Iglesias, Joaquim 
David Sánchez Martínez 
Díaz Chiheb, Sana 
Fernández Ruíz , Javier 
Ferri Jiménez, David 
Gallardo Alonso, José 
Giménez González, Carlos 
Gómez Linger, Raul 
Gorriz Vives, Isaac 
Grau Boada, Aureli 
Isidoro Rubio, Borja 
López Olivera, Francisco 
Martínez Domingo, José Emilio 
Navarro Gómez, M. Angeles 
Ortiz Serra, Adriana 
Parra Morente, Raul 
Rojano Burguillos, Abel 
Tarroch García, Marc 

 
Quart. D’acord amb el que s’estableix a l’apartat 7è de les bases generals, el Tribunal 
Qualificador per totes dues modalitats, estarà constituït pels següents membres: 
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PRESIDENT/A: 
Titular: Sra. Mònica Espinàs Martínez 
Suplent: Sra. Dèbora Blanqué Díaz 
 
VOCALS: 
Titular: Sr. José M. Molina Martínez  
Suplent: Sr. Josep Sarabia Domínguez 
 
Titular: Sr. Daniel Sanabria Fernández 
Suplent: Sr. Carles Santacreu Manuel 
 
Titular: Sr. Jesús Iglesias Díaz 
Suplent: Sr. Angel Garrido Puigmal 
 
Titular: Sr. Enric Olmo Rios 
Suplent: Sr. Pere Joan Martinez García 
 
Titular: Sr. Vicenç Garrofé Reüll 
Suplent: Sr. Joan Miquel Garrido Ventejo 

 
SECRETARI/ÀRIA: 
Titular: Sr. Gustau Roca Priante 
Suplent: Sra. Carolina León Ezpeleta 

 
Cinquè. La realització del procediment de selecció, s’efectuarà de la manera següent: 
 
Modalitat de concurs-oposició lliure 
 
CARÀCTER TEÒRIC, Consistirà en respondre un qüestionari tipus test de 50 preguntes, 
amb 4 alternatives de resposta, sobre cultura general i sobre el temari que s’acompanya 
a l’annex I d’aquestes bases. 
 
Aquesta prova es realitzarà el dia 19 de novembre de 2018 a les 9.30 hores, a 
l’edifici Centre (aula estudi polivalent biblioteca) ubicat al carrer Josep Pujadas 
Truch, 1, del Masnou.” 
 
La qual cosa us comunico als efectes establerts per l’article 21 de la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, tot 
indicant-vos que aquest és un acte de tràmit, no definitiu en via administrativa i, per tant, 
no és susceptible de recurs, i això sens perjudici que pugueu exercitar el que estimeu 
procedent, de conformitat amb el que disposa l’article 40 de la Llei 39/2015. 
 
El Masnou, 
[Firma01-01] 
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