
Identificació de l’expedient

Llista definitiva admesos/es i exclosos/es i anunci realització de la prova pràctica d’avaluació de 
competències bàsiques del procés selectiu de provisió mitjançant concurs amb proves de 
mobilitat horitzontal d’una plaça d’agent de la policia local a l’Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans.

Relació de fets

1.- Vistes les bases de la convocatòria del procés selectiu de provisió mitjançant concurs amb 
proves de mobilitat horitzontal d’una plaça d’agent de la policia local a l’ajuntament de Palau-
solità i Plegamans aprovada per resolució de l’alcaldia de data 28 d’abril de 2021, publicada en 
el DOGC núm. CVE-DOGC-A-21124090-2021 de data 10/05/2021, al BOP amb núm. CVE 
202110067733 de data 10/05/2021, al tauler d’edictes electrònic i a la pàgina web de 
l’Ajuntament així com extracte de la convocatòria publicat en el BOE núm. 124 de data 25 de 
maig 2021.

2.- Vist l’establert en el punt 5.10 de les bases generals 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 de l’11 al 30 de maig de 
2021.

3.- Finalitzat el termini de presentació d’instàncies sol·licitant participar en la convocatòria de 
referència, cal procedir a l’aprovació 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: 

Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les 
entitats locals. 
Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, de refosa en un text únic dels preceptes de 
determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública. 
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques 
de Catalunya. 
Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques. 
Real Decret Llei 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de l’Estatut bàsic de 
l’empleat públic.

Atès allò establert a les bases generals i específiques reguladores de la convocatòria.

cpb/arm/olr
Assumpte: Resolució de l’Alcaldia aprovant llista 

definitiva  admesos/exclosos d’una plaça 
d’Agent de Policia Mobilitat Horitzontal 



RESOLC:

1.- Aprovar definitivament la següent relació de persones candidates admeses de conformitat 
amb els requisits exigits a les bases de la convocatòria per a la provisió mitjançant concurs amb 
proves de mobilitat horitzontal d’una plaça d’agent de la policia local a l’Ajuntament de Palau-
solità i Plegamans:

Ref.
4 últims dígits i 

lletra DNI
Admès/a o 

Exclòs/a

APMH01 1456-V ADMÈS/A

APMH02 2876-Z ADMÈS/A

APMH03 8357-Y ADMÈS/A

APMH04 9416-N ADMÈS/A

2.- Es convoca al tribunal qualificador el dia 1 de juliol de 2021 a les 9 hores del matí, a l’Auditori 
de la Prefectura de la Policia Local (Passeig de la Carrerada, 51), per a la realització de la prova 
pràctica d’avaluació de competències bàsiques.

3.- Es convoca als aspirants admesos a la convocatòria per a la realització de la prova pràctica 
d’avaluació de competències bàsiques, el dia 1 de juliol de 2021 a les 9:30 hores del matí, a 
l’Auditori de la Prefectura de la Policia Local (Passeig de la Carrerada, 51).

4.- El aspirants admesos queden exempts/es d’efectuar la prova de català a l’acreditar que 
disposen del certificat del nivell B2 de Català d’acord amb el que s’estableix a les bases de la 
convocatòria.

5.-  El tribunal qualificador per a la convocatòria del procés selectiu per a la provisió mitjançant 
concurs amb proves de mobilitat horitzontal d’una plaça d’agent de la policia local a 
l’ajuntament de Palau-solità i Plegamans, estarà format pels següents membres:

- President: Francesc Pallarols Rusca, funcionari/a de l’Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans
Suplent: Mª Assumpció Rodríguez Marín

- Secretària: Cristina Pérez Buges 
Suplent:  Carmen Pérez Garcia

- Vocal 1:  Sr. Xavier Virgili Abelló, Inspector de la Policia Local de Palau-solità i 
Plegamans.
Suplent: Angel Gallego Geijo. 

- Vocal 2: Sr. Xavier Cabot i Soler, Cap de la Policia de Matadepera.
Suplent: Jose Ramón Martínez Sánchez.

- Vocal 3: Jordi Ibars Boronat designat per la Direcció General d’Administració de 
Seguretat.
Suplent: Sergio Martos Sánchez 



- Vocal 4: Ernesto Aguilar Irigaray designat per l'Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya.
Suplent: Josep Lluís Claraco Vàzquez.

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, a la data de la signatura electrònica.

             Ho mana i signa
                   L’alcalde                                                               
                                                                                                 La secretària 

       Oriol Lozano Rocabruna                                       Mª Assumpció Rodriguez


		2021-06-10T12:16:39+0200
	Maria Assumpció Rodríguez Marín - DNI 35027531A (TCAT)


		2021-06-11T12:19:19+0200
	Oriol Lozano Rocabruna - DNI 46763605M (SIG)




