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DECRET. Vilafranca del Penedès, 19 de juny de 2019. 
 

Atès que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 1 d’abril de 2019, va 
aprovar les Bases i la convocatòria per a la provisió interina d’una plaça de 
SotsInspector, adscrita a la Policia Local, mitjançant el sistema de concurs-oposició, 
reservada a promoció interna. 
 
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 o al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, havent finalitzat l’esmentat termini. 
 
Atès allò previst en el punt 4rt de les esmentades bases referent a l’admissió 
d’aspirants. 
 
Atès que només s’ha presentat un sol aspirant, complint amb els requisits 
establerts a les bases reguladores del procés i dins el termini fixat. 
 
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 

VICH CARBONELL, JOAN ANTONI 4303..... 

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

qui delegui. 
 
Vocal: Senyora Almudena Pedreño Bueno, Cap del servei de Recursos Humans i 

Organització, la qual exercirà les tasques de Secretària del Tribunal, o 
persona en qui delegui. 

 
Vocal: Senyor Jordi Altarriba Guitart, membre designat per l’Institut de 

Seguretat Pública de Catalunya. Senyor Francesc Longo Gonzalez 
Sánchez, com a suplent. 
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Vocal: Senyor Dionís Ginés Parrilla, membre designat per la Direcció General 
d’Administració de Seguretat. Senyor Angel Mañoso Rodriguez com a 
suplent. 

 
Vocal:  Senyor Antonio Picón Parra, Inspector Cap de la Policia Local de Sant 

Pere de Ribes. Senyor Gustavo Molina Marquez, SotsInspector de la 
Policia Local del Prat, com a suplent.  

 
 
Tercer.- Desenvolupament del procés selectiu: 
 
Es convoca l’aspirant admès per a la realització de la prova pràctica prevista en el 
punt 6 de les Bases reguladores del procés selectiu, que preveuen literalment el 
següent: 
 
Prova pràctica 
 
El tribunal ha de proposar als aspirants un supòsit pràctic relacionat amb les 
funcions pròpies del càrrec i amb el temari que consta a les bases (annex I), per tal 
d’avaluar les capacitats i aptituds dels/ de les aspirants, per exercir les funcions 
pròpies de la categoria objecte de convocatòria, i que hauran de resoldre per escrit 
en el temps màxim de dues hores.  
El tribunal pot disposar que cada aspirant llegeixi el seu exercici i li pot demanar els 
aclariments que consideri oportuns. Aquest exercici tindrà caràcter eliminatori, 
essent la puntuació mínima necessària per superar-la de 5 punts sobre el total 
màxim de 10. 
 
Seguidament es procedirà a realitzar la defensa del projecte de gestió, 
reestructuració i organització de la Policia Local de Vilafranca,  previst també en el 
punt 6 de les Bases reguladores el procés selectiu. 
 
Les esmentades proves tindran lloc a l’Edifici municipal l’Enològica, C/Amàlia Soler, 
27-29 de Vilafranca del Penedès, el proper dia 1 de juliol de 2019 a les 10:00 
hores. 
 
L’aspirant haurà de comparèixer degudament identificat (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 
 


