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DECRET. Vilafranca del Penedès, 9 de gener de 2014. 
 
Atès que la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament va aprovar en data 5 de 
maig de 2014 l’Oferta Pública d’Ocupació per l’any 2014 en la qual s’inclou 1 placça 
d’Agent de la Policia Local; a través del sistema de concurs-oposició (mobilitat 
horitzontal) del grup de classificació C, subgrup C2. Escala d’administració especial. 
Sotsescala serveis especials. Classe policia local i vigilants. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 13 d’octubre  maig de 
2014, va aprovar les Bases i la convocatòria del procés de selecció de les places 
esmentades en el primer paràgraf. 
 
Atès que en data 15 de desembre de 2014 es va aprovar la llista provisional 
d’aspirants admesos i exclosos, i havent-se esgotat el termini de 10 dies hàbils per 
a la presentació d’ al�legacions a la mateixa. 
 
Atès allò previst en el punt 4rt de les esmentades bases referent a l’admissió 
d’aspirants. 
 
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: 
 
Aspirants admesos: 
 

NUM.REGISTRE 
INICIAL 
PRIMER 

COGNOM 

2014015123 A 

2014015194   

2014015092 F  

2014015122 R 

 
Aspirants exclosos: 

Cap 

 
Segon.-  Nomenar el tribunal qualificador del procés selectiu. 
 
President:  Ramon Dosaigues Santasusana, Inspector de la Policia Local. Alfredo 

Rodríguez Martínez, com a suplent. 
 
Secretari: Francesc Giralt Fernández, Secretari. El secretari és membre del 

Tribunal, per tant té dret a veu i vot. Isabel Gonzalo Dallerés, com a 
suplent. 
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Vocal: Pere Ferré Bundo, membre designat per l’Institut de Seguretat Pública 

de Catalunya. Joan Josep Garcia López, com a suplent. 
 
Vocal: Antonio Mateos Mateos, membre designat per la Subdirecció General de 

Coordinació de la Policia de Catalunya. Manuela Pérez Ruiz, com a 
suplent. 

 
Vocal:  Antonio Picón Parra,  Cap de la Policia Local de Sant Pere de Ribes. 

Rafael Pino Pérez, Cap de la Policia Local de Sitges, com a suplent 
 
Assistirà com a observador un membre designat per la Junta de Personal. Aquest 
tindrà veu però no vot en les deliberacions del tribunal i no forma part del Tribunal de 
Selecció. 
 
Tercer.- Desenvolupament del procés selectiu: 
 

- Els aspirants s’hauran de presentar el dijous 22 de gener de 2015, a les nou 
del matí, a la pista d’atletisme de la zona esportiva de Vilafranca del 
Penedès, per a la realització de la prova d’aptitud física previstes al punt 6. B 
(Fase d’Oposició) 4a de les bases reguladores. Recordar que per poder 
efectuar la prova d’aptitud física tots els aspirants hauran de presentar un 
certificat mèdic oficial en el qual es faci constar que reuneixen les condicions 
físiques necessàries per a portar-les a terme. Aquest certificat no tindrà 
validesa si la seva data d’expedició supera el tres mesos el mateix dia de 
l’execució de l’exercici físic. Així mateix, la no presentació d’aquest certificat 
comportarà l’exclusió automàtica del procés selectiu. 
 

- Un cop realitzades aquestes proves, el mateix dia es procedirà a realitzar les 
proves previstes en a les bases en el punt 6. B proves 1a, 2a i 5a (Prova 
teòrica, prova de coneixements professionals i entrevista personal), així com 
la valoració per part del Tribunal dels mèrits que constitueixen la fase de 
concurs, a l’edifici municipal de la Fassina situat a l’avinguda Catalunya, 
sense número.   
 

- 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, 
 
 
 
 
Pere Regull i Riba 
 


