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DECRET 

 

Assumpte: Decret admesos i exclosos, nomenament tri bunal i fixació 

calendari procés selectiu per la provisió d’una pla ça d’agent de la Policia 

Local. 

 

Atès que s’ha convocat el procés selectiu mitjançant concurs oposició per 

proveir una plaça de funcionari d’agent de la Policia Local de la Plantilla de 

Sant Vicenç de Montalt, inclosa en l’oferta publica d’ocupació de 2009 

mitjançant anunci publicat al BOP núm. 144 de 17 de juny de 2010. 

 

Atès que el termini de presentació de sol·licituds de participació va finalitzar el 

dia 24 d’agost de 2010. 

 

La base 6.2 de les Bases generals reguladores dels processos selectius de 

l'oferta pública d'ocupació de Sant Vicenç de Montalt estableix els motius 

d’exclusió: 

 

“Les persones excloses són aquelles que no disposen o no acrediten totes les 
condicions i requisits per participar a la convocatòria, o bé han lliurat la 
sol·licitud fora del termini reglamentari. 

L'autoritat convocant pot demanar l'acreditació dels aspectes necessaris en 
qualsevol moment del procés selectiu, podent excloure motivadament un/a 
candidat/a si es detecta que no es compleixen tots els requisits.” 

 

Considerant les competències atribuïdes a la presidència per l’art 55 del 

Reglament del personal al servei de les Entitats Locals i per la base sisena de 

les Bases Generals que regulen aquest procés selectiu, 

 

RESOLC 

 



 

PRIMER-  Aprovar la relació d´admesos/es i exclosos/es en el procés selectiu, 

mitjançant concurs d’oposició per proveir una plaça de funcionari d’agent de la 

Policia Local de la Plantilla de Sant Vicenç de Montalt: 

 

Relació admesos/es i exclosos/es  

ADMESOS/ES 

NOM I COGNOMS DNI 

GONZALEZ GONZALEZ, ROSA 38856063-R 

PIZARRO CANO, FRANCESC 45544009-F 

PEÑA RICO, SERGIO 38858578-D 

 

 

EXCLOSOS/ES 

 

NOM I COGNOMS DNI MOTIU DE L’EXCLUSIÓ 

MENDEZ GARCIA, LUÍS Mª 34765530-H No aporta declaració de no haver estat condemnat 

      

OLA BOSOKA,DIOSDADO 47916582-S No aporta declaració de portar armes 

    No aporta declaració de no haver estat condemnat 

    

FERNANDEZ MARTI, JORDI 44990417-W No aporta declaració de no haver estat condemnat 

    

SANCHEZ FLORES, JAVIER 45549569-R No aporta declaració de no haver estat condemnat 

    No acredita salut o alçada 

    

GAMIZ RACERO, RAUL 44996124-M No aporta declaració de no haver estat condemnat 

    No acredita salut o alçada 

    

RIOS NORIEGA, JORDI 38844178-F No aporta declaració de no haver estat condemnat 

    No acredita salut o alçada 

    

GALANO LLUIS, LOURDES 43531564-Q No aporta declaració de no haver estat condemnat 

    No acredita salut o alçada 

    



 

PRIETO ALONSO, HECTOR 53089394-N No aporta declaració de no haver estat condemnat 

    

TEJADA SANCHEZ, JUAN CARLOS 38834841-P No aporta declaració de no haver estat condemnat 

    No acredita salut o alçada 

    

HIDALGO SANJUAN, DANIEL 38835557-B No aporta declaració de no haver estat condemnat 

    No acredita salut o alçada 

    

CAPILLA MUÑOZ, MANEL 38867924-V No aporta declaració de no haver estat condemnat 

    No acredita salut o alçada 

    

SORDO DE LA CRUZ, CARLOS 43447522-Q No aporta declaració de no haver estat condemnat 

    No acredita salut o alçada 

    

GOMEZ RICHARTE, JAVIER 38860115-M No aporta declaració de portar armes 

    No aporta declaració de no haver estat condemnat 

    No acredita salut o alçada 

    

PARERA PARRALO, ALBERT 52165413-X No aporta declaració de no haver estat condemnat 

    No acredita salut o alçada 

    

SITJA SOLER, MARC 47850655-Y No aporta declaració de portar armes 

    No aporta declaració de no haver estat condemnat 

    No acredita salut o alçada 

    

LOSADA FERRANDO, ALBERT 38844449-W No aporta declaració de portar armes 

    No aporta declaració de no haver estat condemnat 

    No acredita salut o alçada 

    

RUBIO GOMEZ, SANTIAGO 46713424-X No aporta declaració de portar armes 

    No aporta declaració de no haver estat condemnat 

    No acredita salut o alçada 

    

DIZ CAMPOS, FRANCISCO JAVIER 52624911-Z No aporta declaració de portar armes 

    No aporta declaració de no haver estat condemnat 

    No acredita salut o alçada 

    

DELLA VIVES, MARINA 47867280-W No acredita carnet de conduir BTP 

    No aporta declaració de portar armes 

    No aporta declaració de no haver estat condemnat 

    No acredita salut o alçada 



 

    

TORRES MANCERA, FRANCISCO 

JAVIER 38859781-Q No aporta declaració de portar armes 

    No aporta declaració de no haver estat condemnat 

    

GRAMAGE ROLDAN, JOSE 45785200-C No aporta declaració de no haver estat condemnat 

    No acredita salut o alçada 

    

DIAZ RAMIREZ, ROCIO 77617709-T No aporta declaració de no haver estat condemnat 

    No acredita salut o alçada 

    

LENDINEZ LARA, ANTONIO 38826142-A No aporta declaració de portar armes 

    No aporta declaració de no haver estat condemnat 

    No acredita salut o alçada 

    

LOPEZ SERRANO, ISMAEL 43455288-P No acredita salut o alçada 

    

FIGUEROA GIL, ANTONIO RICARDO 46795554-F No aporta declaració de portar armes 

    No aporta declaració de no haver estat condemnat 

    No acredita salut o alçada 

 

SEGON- Fixar el tribunal qualificador de la següent manera, d’acord amb la 

clàusula sisena de les Bases Específiques que han regit el procés selectiu: 

 

 
President: Joaquim Buch i Puig,  

   Caporal en Cap de la Policia Local de Sant Vicenç de Montalt 
  Suplent: Antoni Fajardo Graupera,  
   TAG d’Urbanisme 
 
 Vocals:     Josep Bellonch i Saurí,  
   Caporal de la Policia Local de Sant Vicenç de Montalt 
 Suplent: Maria Rosa Travesa Miquel,  
   Administrativa Recursos Humans 
 
 Vocal:  Josep Samon Castellà,  
   Cap de la Policia Local de Cabrera de Mar 
 Suplent: Lluís Silva Mascuñana,  
   Cap de la Policia Local de Sant Andreu de Llavaneres 
 
 Vocal:  Joaquim Cruz Ureña  
   Subdirecció General de Coordinació de la Policia de Catalunya 
            Suplent: Joan Vilademat Llopart 
   Subdirecció General de Coordinació de la Policia de Catalunya. 



 

 
 Vocal:  Carles Santacreu Manuel 
   Representant de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. 
 Suplent: Joan Susín Sánchez  
   Representant de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. 
 
 

 Secretari Francesc Ortiz Amat, secretari interventor 
   Suplent: Cristina Marín Carcassona, TAG de Secretaria  
  
 
Fixar el següent calendari de proves: 

 

Dia 4 d’octubre de 2010 

Prova de català i prova de cultura general (primer i segon exercicis) 

Dia 6 d’octubre de 2010 

Prova teòrica i cas pràctic (tercer i quart exercicis) 

Dia 8 d’octubre de 2010 

Proves físiques (cinquè exercici) 

 

TERCER. Fer pública la present resolució a la pàgina web municipal i al tauler 
d’anuncis de la Corporació. 

A partir de l'endemà de la publicació, s'inicia un termini de 15 dies a efectes de 
possibles al·legacions. Aquesta Alcaldia estimarà o desestimarà les 
reclamacions formulades. Si se n'accepta alguna, es procedirà a notificar-la 
personalment a la persona recurrent en els termes de la Llei 30/92 de Règim 
Jurídic i del Procediment Administratiu Comú i a publicar la modificació al tauler 
d'anuncis i la pàgina web municipal. 

La llista provisional s'elevarà a definitiva, sense necessitat de nova publicació, 
si en el termini de 15 dies naturals no hi ha reclamacions acceptades. 

 

Ho mana i signa l´Alcalde-President, a Sant Vicenç de Montalt, a 13 de 

setembre de  2010.    

  

L’Alcalde       Davant meu, 

        El secretari 


