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DECRET NÚM. 28 
 
Assumpte: Llista definitiva d’admesos i exclosos pe r a la provisió interina 
d’una plaça d’agent de la Policia Local per substit ucions. 
 
Atès que s’ha convocat el procés selectiu mitjançant concurs oposició per 
proveir de forma interina una plaça de funcionari agent de la Policia Local de la 
Plantilla de Sant Vicenç de Montalt, per substitucions. 
 
Atès que el termini de presentació de sol·licituds de participació va finalitzar el 
dia 6 de juny de 2011. 
 
Les Bases generals reguladores dels processos selectius de l'oferta pública 
d'ocupació de Sant Vicenç de Montalt estableixen el següent: 
 
“6.1.- Llista provisional d'admesos i exclosos.  
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, l’Alcalde dictarà 
resolució, declarant aprovada provisionalment la llista de persones admeses i 
excloses. 
Aquesta resolució, que determina també el lloc, data i hora de començament de 
la primera prova, es publicarà al tauler d'anuncis i la pàgina web municipal.  
 
6.2.- Esmenes a la llista provisional. Llista defin itiva de persones admeses 
i excloses.  
A partir de l'endemà de la publicació, s'inicia un termini de 15 dies a efectes de 
possibles al·legacions. L'òrgan que hagi aprovat la llista provisional 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. 
 
6.3.- 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.” 
 
Així mateix, es va fer pública l’esmentada resolució a la pàgina web municipal i 
al tauler d’anuncis de la Corporació, tot iniciant-se l’endemà de la publicació un 
termini de 15 dies naturals a efectes de possibles al·legacions.  
 



 

El termini per presentar reclamacions va finalitzar el dia 24 de juny de 2011. 
Dins aquest termini, es constata que s’han presentat 20 reclamacions a la llista 
provisional d’admesos i exclosos i que cal acceptar-les totes excepte una 
perquè els recurrents han aportat tota la documentació requerida per presentar-
se al procés selectiu. La presentada per part del senyor Josep Serrano Usero 
no es pot admetre perquè no té l’edat requerida. 
 
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, 
 
Per tant, 
 
RESOLC 
 
PRIMER.  Desestimar les al·legacions presentades per part del senyor Josep 
Serrano Usero atès que ha presentat la documentació que li mancava però no 
es pot admetre a la convocatòria perquè supera l’edat de 35 anys fixada a les 
bases de la convocatòria. 
 
Segon. Acceptar la resta de les reclamacions presentades a la llista provisional 
d’admesos i exclosos, atès que dins el termini fixat per a fer-ho, els requerits 
han aportat la documentació necessària que els mancava per participar en el 
procés selectiu de referència i aprovar, per tant, la següent llista definitiva 
d’admesos i exclosos al procés selectiu per a la provisió de forma interina, 
mitjançant concurs d’oposició, d’una plaça de funcionari d’agent de la Policia 
Local de la Plantilla de Sant Vicenç de Montalt per substitucions: 
 
 
Relació definitiva admesos/es i exclosos/es  
 
ADMESOS/ES 
 
39356724K 

38859781Q 

43531564Q 

53071206V 

77618405Y 

38854730W 

38866267Q 

79304217X 

47803001P 

38851772B 

38844178F 

38842096H 



 

38859346H 

38860802W 

38868518J 

38844190L 

38830451B 

46709946M 

38840193R 

38856711M 

53334628C 

38848767L 

43455288P 

 
EXCLOSOS/ES 
 

EXCLOSOS 

DEFINITIU.xlsx  
 
TERCER. Fer pública la present resolució a la pàgina web municipal i al tauler 
d’anuncis de la Corporació i notificar la resolució de les al·legacions 
personalment a la persona recurrent en els termes de la Llei 30/92 de Règim 
Jurídic i del Procediment Administratiu Comú. 
 
 
Ho mana i signa l´Alcalde-President, a Sant Vicenç de Montalt, a 27 de juny de 
2011 
  
L’Alcalde       Davant meu, 
        El secretari 


