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DECRET. Vilafranca del Penedès, 17 d’abril de 2018. 
 
Atès que la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament va aprovar en data 19 de 
febrer de 2018 l'Oferta Pública d'Ocupació per l'any 2018 en la qual s'inclou 1 plaça 
de Caporal, grup C1, adscrita a la Policia Local, reservada a promoció interna. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 12 de març de 2018, 
va aprovar les Bases i la convocatòria del procés de selecció de la plaça esmentada 
en el primer paràgraf. 
 
Atès que el punt 3 de les bases reguladores del procés selectiu estableixen que el 
termini de presentació d'instàncies serà de 20 dies naturals a partir de l'endemà de 
la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província, havent 
finalitzat l'esmentat termini. 
 
Atès que es va aprovar el Decret provisional d’admesos i exclosos en data 17 d’abril 
de 2018, no havent-se presentat cap al·legació al respecte. 
 
D'acord amb les esmentades Bases i allò previst en l'article 53.1.h del Decret 
Legislatiu 2/2003 de 28 abril que aprova el Text Refós de la Llei Municipal i Règim 
Local de Catalunya. 
 
DISPOSO 
 
Primer.- Aprovar la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos següents: 
 
Admesos: 
 

COGNOMS I NOM DNI 

ALBIOL ROCHA, DAVID 47104485 W 

FERREIRA PASCUAL, YURI 52425459 H 

HERVAS MORALES, SANTIAGO 77315973 R 

ORTEGA SERRANO, CARLOS 47784592 E 

 
Exclosos: Cap 
 
 
Segon.-  Nomenar el tribunal qualificador del procés selectiu. 
 
President:  Senyor Albert Romero Pizarro, Inspector de la Policia Local. Senyor 

Alfredo Rodríguez Martínez, com a suplent.  
 
Vocal:  Senyor Víctor Laspalas Zanuy, Cap del servei de Recursos Humans i 

Organització, el qual exercirà les tasques de Secretari del Tribunal. 
Senyora Almudena Pedreño Bueno, com a suplent.  
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Vocal: Senyor Pere Ferré Bundó, membre designat per l’Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya. Senyor Francesc Navarro Sánchez, com a suplent. 

 
Vocal: Senyor Antoni Raya Fernández, membre designat per la Direcció General 

de Seguretat Ciutadana. Senyor Antonio Mateos Mateos com a suplent. 
 
Vocal:  Senyor Óscar Ruiz Magán, Sergent de la Policia Local del Prat de 

Llobregat o persona en qui delegui.  
 
Tercer.- Desenvolupament del procés selectiu: 
 

- Els aspirants s’hauran de presentar el dimarts 15 de maig de 2018, a les 
09.00 hores del matí, a la zona esportiva municipal de Vilafranca del Pendès 
(Av/Catalunya s/n); on es procedirà a realitzar les proves físiques, per a les 
quals els aspirants hauran d’aportar el corresponent certificat mèdic 
d’aptitud, sent aquest requisit imprescindible. 
 

- Un cop realitzades les mateixes, els aspirants que les superin realitzaran 
posteriorment la prova teòrica i pràctica prevista a les bases reguladores del 
procés selectiu. 
 

- Els aspirants/es hauran de comparèixer degudament identificats (presentació 
del DNI, passaport i/o carnet de conduir). 

 

Quart.- Exposar aquesta resolució al Tauler d'anuncis d’aquesta Corporació i a la 
web  municipal. 
 
 
L’alcalde           El Secretari, 
 
 
 
 
 
 


