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EDICTE 
 
 

Es fa públic que per Decret de la regidora de Serveis Generals de data 16 de novembre de 2018, 
en relació a la resolució definitiva de la llista de persones admeses i excloses del  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. 
 
Atès que el dia 15 de novembre de 2018 ha finalitzat el termini per esmenar les reclamacions que 
s’hagin pogut presentar. 
 
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 definitiva 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 
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 

       Mena García, José Antonio  
Navarro Gómez, M. Angeles 
Ortiz Serra, Adriana 
Parra Morente, Raul 
Rojano Burguillos, Abel 
Rosa Montes, Oscar 
Sánchez Martínez, David  
Soteras Gómez, Adrià   
Tarroch García, Marc 
Vilela García Daniel 

 
EXCLOSES: 

 
Cabrera Rodríguez, Rubén  
Martín de las Heras, Bárbara  
Moliné Grima, Max  
Nuñez Roda, Sergio Oscar  
Rivera Pajares, Sandra 
Roca Bonell, Vicenç  
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 

 
(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.) 
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Segon. 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 
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 
Mena García, José Antonio 
Martínez Domingo, José Emilio 
Navarro Gómez, M. Angeles 
Ortiz Serra, Adriana 
Parra Morente, Raul 
Rojano Burguillos, Abel 
Sánchez Martínez, David  
Soteras Gómez, Adrià  
Tarroch García, Marc 
Vilela García Daniel 
 

 
Tercer. 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: 

  
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 
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Quart. 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.” 
 
Els aspirants que  hagin obtingut una puntuació mínima de 5 punts en la prova teòrica podran 
realitzar les proves físiques. 
 
PROVES FÍSIQUES, es realitzaran el proper dia 20 de novembre de 2018, dimarts, a les 9.30 
hores al Complex Esportiu del Masnou, ubicat al carrer Ciutat Sant Sebastià cantonada 
carrer Fra Juníper Serra. 

 
Els/les aspirants hauran d’haver lliurat prèviament a l’òrgan seleccionador, i com límit fins 
una hora abans del dia de les proves, un certificat mèdic oficial expedit com a màxim tres 
mesos abans de la realització de les mateixes. Aquest document farà constar que es 
reuneixen les condicions físiques necessàries per realitzar els exercicis de la convocatòria.  

 
La no presentació de l’esmentat certificat comporta l’exclusió automàtica de la persona 
aspirant del procés selectiu.” 
 
Si voleu impugnar aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, heu d’interposar un 
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el 
termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seva notificació en base a l'article 46 de la 
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar un recurs de reposició davant el mateix 
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva notificació en 
base als articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú 
de les Administracions Públiques. 
 
 
El Masnou, 
[Firma01-01] 
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