
- RESOLUCIÓ -

Identificació de l’expedient

Llista provisional admesos/es i exclosos/es i anunci realització primera prova (prova d’aptitud física) 
del procés selectiu del concurs-oposició lliure, de dues places d’Agent de la Policia Local de 
l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.

Relació de fets

1.- Vistes les bases de la convocatòria del procés selectiu del concurs-oposició lliure de dues places 
d’Agent de la Policia Local de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans aprovades per resolució de 
l’alcaldia de data 26 de juny de 2019, publicades en el DOGC núm. 7908 de data 02/07/2019, al BOP 
amb núm. de registre 2019023651 de data 02/07/2019, al tauler d’edictes electrònic i a la pàgina 
web de l’Ajuntament així com extracte de la convocatòria publicat en el BOE núm. 172 de data 19 de 
juliol de 2019.

2.- Vist l’establert en el punt 4t) de les bases de la convocatòria on s’estableix que el termini de 
presentació d’ instàncies serà de 20 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de la 
convocatòria al DOGC. El termini per a presentar sol·licituds va ser del 3 al 22 de juliol de 2019 
(ambdós inclosos).

3.- Finalitzat el termini de presentació d’instàncies sol·licitant participar en la convocatòria de 
referència, cal procedir a l’aprovació provisional de la llista dels aspirants admesos/es i, en el seu cas, 
exclosos/es, conforme al disposat a les pròpies bases.

Fonaments de dret

Vista la normativa vigent en la matèria i les atribucions que aquesta m’atorga, així com les bases 
reguladores de la convocatòria.

RESOLC:

1.- Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es a l’esmentada convocatòria, 
restant de la següent manera:

Núm. 
Expedient

Quatre últims 
dígits i lletra DNI

Admès/a 
o Exclòs/a

Motiu exclusió

1 2019/6987 ****2989Y Admès/a   

CPISR-1 C
Sandra Cortiella
Salvador

Oriol Lozano
Rocabruna - DNI
46763605M (TCAT)



2 2019/6995 ****9433M Exclòs/a - No aporta model normalitzat de sol·licitud d'admissió 
al procés.
- No aporta la documentació justificativa compulsada. 
- No aporta justificant de pagament de la taxa pels drets 
d'examen. 

3 2019/7205 ****2464V Admès/a   

4 2019/6964 ****7817Y Exclòs/a - No aporta model normalitzat de sol·licitud d'admissió 
al procés.
- No aporta la documentació justificativa compulsada. 
- No aporta justificant de pagament de la taxa pels drets 
d'examen.

5 2019/7624 ****6616Q Exclòs/a - No aporta copia compulsada del certificat de català i 
de la titulació acadèmica. 

6 2019/7551 ****9539Z Exclòs/a - No aporta la documentació justificativa compulsada. 

7 2019/6472 ****8824Q Admès/a   

8 2019/7034 ****4495J Admès/a   

9 2019/7312 ****9339D Admès/a   

10 2019/6963 ****8221C Admès/a   

11 2019/7478 ****5841G Admès/a   

12 2019/7616 ****9441X Admès/a   

13 2019/7033 ****4261Y Admès/a   

14 2019/7707 ****6857A Exclòs/a - No aporta el model normalitzat de sol·licitud 
d’admissió al procés.
- No aporta la titulació exigida per prendre part en la 
convocatòria.
- No aporta permís de conduir classes A2 i B.
- No aporta justificant del pagament de la taxa pels drets 
d’examen. 

15 2019/7273 ****1958F Admès/a   

16 2019/7655 ****3467G Exclòs/a - No aporta el model normalitzat de sol·licitud 
d’admissió al procés.
- No aporta la documentació justificativa compulsada.
- No aporta justificant del pagament de la taxa pels drets 
d’examen.
- No aporta permís de conduir classes A2 i B. 

17 2019/7083 ****8916J Admès/a   

18 2019/7653 ****1788F Exclòs/a - No aporta la documentació justificativa compulsada.
- No aporta justificant del pagament de la taxa pels drets 
d’examen.
 

19 2019/7064 ****0128B Admès/a   

20 2019/7565 ****0866R Exclòs/a - No aporta model normalitzat de sol·licitud d'admissió 
al procés.
- No aporta la documentació justificativa compulsada.  

21 2019/7532 ****9312D Admès/a   

22 2019/7751 ****1561E Exclòs/a - No aporta model normalitzat de sol·licitud d'admissió 
al procés.
- No aporta la documentació justificativa compulsada.  

23 2019/7266 ****9530Y Exclòs/a - No aporta model normalitzat de sol·licitud d'admissió 
al procés.
- No aporta permís de conduir classe A2. 



24 2019/6552 ****9308C Admès/a   

25 2019/7039 ****1345P Admès/a  

26 2019/6587 ****0357B Admès/a   

27 2019/7310 ****6384C Admès/a   

28 2019/7650 ****6915P Exclòs/a - No aporta el model normalitzat de sol·licitud 
d’admissió al procés.
- No aporta la documentació justificativa compulsada.
- No aporta justificant del pagament de la taxa pels drets 
d’examen. 

29 2019/7503 ****0504H Admès/a   

30 2019/7652 ****2022Q Exclòs/a - No aporta la documentació justificativa compulsada. 
(títol de català i titulació acadèmica)
- No aporta justificant de pagament de la taxa pels drets 
d'examen. 

31 2019/7119 ****8643S Exclòs/a - No aporta el model normalitzat de sol·licitud 
d’admissió al procés.
- No aporta justificant del pagament de la taxa pels drets 
d’examen. 

32 2019/7259 ****7619C Admès/a   

33 2019/7181 ****6386Q Exclòs/a - No aporta la documentació justificativa compulsada.  

34 2019/7560 ****4862H Exclòs/a - No aporta la documentació justificativa compulsada.  

35 2019/7704 ****0351R Exclòs/a - No aporta la documentació justificativa compulsada. 

36 2019/7426 ****4696C Exclòs/a - No aporta la documentació justificativa compulsada. 
- No aporta justificant de pagament de la taxa pels drets 
d'examen. 

37 2019/7602 ****0413F Admès/a   

38 2019/7723 ****1048T Exclòs/a - No aporta el model normalitzat de sol·licitud 
d’admissió al procés.
- No aporta la documentació justificativa compulsada.
- No aporta justificant del pagament de la taxa pels drets 
d’examen. 

39 2019/6965 ****0041P Exclòs/a - No aporta model normalitzat de sol·licitud d'admissió 
al procés.
- No aporta la documentació justificativa compulsada.  

40 2019/7688 ****8741B Exclòs/a - No aporta el model normalitzat de sol·licitud 
d’admissió al procés.
- No aporta la documentació justificativa compulsada.
- No aporta justificant del pagament de la taxa pels drets 
d’examen. 

41 2019/6428 ****4509V Admès/a   

42 2019/7692 ****1479E Exclòs/a - No aporta permís de conduir classe A2. 

43 2019/7634 ****4170 Admès/a   

44 2019/7593 ****6581T Admès/a   

45 2019/7721 ****6795L Exclòs/a - No aporta model normalitzat de sol·licitud d'admissió 
al procés.
- No aporta la documentació justificativa compulsada. 
- No aporta justificant de pagament de la taxa pels drets 
d'examen. 

46 2019/7518 ****8603Z Admès/a   

47 2019/7563 ****9446Z Admès/a   



48 2019/7301 ****8197D Admès/a   

49 2019/7427 ****4246G Exclòs/a - No aporta el model normalitzat de sol·licitud 
d’admissió al procés.
- No aporta la documentació justificativa compulsada.
- No aporta permís de conduir classes A2 i B. 

50 2019/7085 ****1928K Admès/a   

51 2019/7553 ****1179N Admès/a   

52 2019/6604 ****0063C Exclòs/a - No aporta permís de conduir classe A2.
- No aporta justificant del pagament de la taxa pels drets 
d’examen. 

53 2019/7654 ****2093Q Exclòs/a - No aporta la documentació justificativa compulsada.
- No aporta justificant del pagament de la taxa pels drets 
d’examen. 

54 2019/7424 ****5345W Exclòs/a - No aporta model normalitzat de sol·licitud d'admissió 
al procés.
- No aporta la documentació justificativa compulsada.  

55 2019/7745 ****5480Q Exclòs/a - No aporta el model normalitzat de sol·licitud 
d’admissió al procés. 
- No aporta la documentació justificativa compulsada. 

56 2019/7746 ****1483S Exclòs/a - No aporta la documentació justificativa compulsada. 

57 2019/7817 ****9965P Exclòs/a - No aporta model normalitzat de sol·licitud d'admissió 
al procés.
- No aporta la documentació justificativa compulsada.  

58 2019/7311 ****9241G Admès/a   

59 2019/7564 ****5296Y Exclòs/a - No aporta el model normalitzat de sol·licitud 
d’admissió al procés.
- No aporta la documentació justificativa compulsada. 

60 2019/7617 ****6404C Admès/a   

61 2019/6888 ****4176Q Admès/a   

62 2019/6550 ****8578D Exclòs/a - No aporta model normalitzat de sol·licitud d'admissió 
al procés.
- No aporta la documentació justificativa compulsada.  

63 2019/7425 ****8699B Admès/a   

64 2019/7109 ****3933P Admès/a   

65 2019/7713 ****0101T Exclòs/a - No aporta model normalitzat de sol·licitud d'admissió 
al procés.
- No aporta la documentació justificativa compulsada.  

66 2019/7142 ****0345B Admès/a   

67 2019/7550 ****9194Z Exclòs/a - No aporta la documentació justificativa compulsada.
- No aporta justificant del pagament de la taxa pels drets 
d’examen. 

68 2019/7722 ****2371K Exclòs/a - No aporta el model normalitzat de sol·licitud 
d’admissió al procés.
- No aporta la documentació justificativa compulsada.
- No aporta justificant del pagament de la taxa pels drets 
d’examen. 

69 2019/7747 ****8128A Exclòs/a - No aporta la documentació justificativa compulsada. 
- No aporta justificant de pagament de la taxa pels drets 
d'examen. 

70 2019/7508 ****6645X Admès/a   

71 2019/7703 ****3061A Exclòs/a - No aporta el model normalitzat de sol·licitud 



d’admissió al procés.
- No aporta la documentació justificativa compulsada.
- No aporta permís de conduir classe A2. 

72 2019/6996 ****1558W Admès/a   

73 2019/7562 ****1130F - No aporta el model normalitzat de sol·licitud 
d’admissió al procés degudament compliment i signat.
- No aporta la titulació exigida per prendre part en la 
convocatòria.
- No aporta permís de conduir classes A2 i B.
- No aporta justificant del pagament de la taxa pels drets 
d’examen. 

74 2019/7786 ****4489D Exclòs/a - No aporta model normalitzat de sol·licitud d'admissió 
al procés. 

75 2019/7566 ****5828P Exclòs/a - No aporta la documentació justificativa compulsada.  

76 2019/6966 ****2396Q Admès/a   

77 2019/6994 ****9483B Admès/a   

78 2019/6962 ****3543C Exclòs/a - No aporta model normalitzat de sol·licitud d'admissió 
al procés.
- No aporta justificant del pagament de la taxa pels drets 
d’examen.

79 2019/7561 ****0328D Exclòs/a - No aporta model normalitzat de sol·licitud d'admissió 
al procés.
- No aporta la documentació justificativa compulsada.  

80 2019/7641 ****8930E Admès/a   

81 2019/7554 ****1943D Exclòs/a - No aporta el model normalitzat de sol·licitud 
d’admissió al procés signat.
- No aporta la documentació justificativa compulsada. 

82 2019/7260 ****4288R Admès/a   

83 2019/6770 ****4042Y Exclòs/a - No aporta model normalitzat de sol·licitud d'admissió 
al procés.
- No aporta la documentació justificativa compulsada. 

84 2019/7097 ****3837B Exclòs/a - No aporta model normalitzat de sol·licitud d'admissió 
al procés. 

2.- Atès a l’indicat a la base 5a. de les bases de la convocatòria, es concedeix un termini de deu dies 
per a esmenes o reclamacions possibles a comptar des de la publicació d’aquesta resolució al tauler 
d’edictes electrònic i a la pàgina Web de l’Ajuntament.

3- Es convoca als aspirants admesos a la convocatòria per al 1er. exercici (Aptitud física) el dia 13 de 
setembre de 2019 a les 9:00 hores, al Pavelló Municipal Maria Victor (Pg. de la Carrerada, 51), tot 
requerint als opositors que per poder efectuar aquest exercici caldrà aportar el certificat mèdic oficial 
on es faci constar que són aptes per poder efectuar les proves físiques establertes. La data 
d’expedició del certificat mèdic no podrà ser superior a 3 mesos d’antelació a la data de celebració 
de les proves físiques. Hauran de portar també el DNI. 



4-  El tribunal qualificador per a la convocatòria per a la provisió per concurs-oposició lliure de dues 
places d’Agent de la Policia Local de Palau-solità i Plegamans, estarà format pels següents membres:

- Presidenta: Sandra Cortiella Salvador, Tècnica de Suport Jurídic de l’Ajuntament de Palau-
solità i Plegamans.
Suplent: Mª Assumpció Rodríguez Marín

- Secretària: Sra. M. Carmen Pérez Garcia, Administrativa de Secretaria.
Suplent:  Sra. Elvira Jornet González

- Vocal: 1: Sra. Teresa Viaplana Costajussà, Funcionari/a de la corporació.
Suplent: Josefa Domínguez Marín.

- Vocal: 2:  Sra. Mercè Vilardell Vilardell, Funcionari/a de la corporació.
Suplent: Montserrat Vela Bosch.

- Vocal: 3:  Sr. Xavier Virgili Abelló, Inspector de la Policia Local de Palau-solità i Plegamans.
Suplent: Alberto Gallego García. 

- Vocal 4: Sr. Jose Ramón Martínez Sánchez, Sergent de la Policia Local de Palau-solità i 
Plegamans. 
Suplent: José Manuel Ortiz Cañete.

- Vocal: 5: Daniel Soriano Gonzalez, designat per la Direcció General d’Administració de 
Seguretat.
Suplent:  Francisco Javier Álvarez Conchudo.

- Vocal: 6: Manuel Ruiz Sanchez, designat per l'Ajuntament a proposta de l'Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya
Suplent:  Jaume Rins Anguera.

5.- Convocar el tribunal qualificador el dia 13 de setembre de 2019 a les 8:30 hores del matí, al Pavelló 
Municipal Maria Victor (Pg. de la Carrerada, 51), per a la realització de les proves d’aptitud física.

6.- Fer pública aquesta resolució, procedint la seva publicació en al tauler d’edictes electrònic i a la 
pàgina Web de l’Ajuntament, tal i com s’estableix a les bases de la convocatòria. 

Palau-solità i Plegamans, 30 de juliol 2019

             Ho mana i signa
                   L’alcalde                                                               
                                                                                                 La secretària accidental

       Oriol Lozano Rocabruna                                                  Sandra Cortiella Salvador


