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RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA

Identificació: Decret definitiu d’admesos i exclosos: Procés selectiu d’una borsa de treball 
per cobrir vacants temporals d’agents de policia, mitjançant concurs-oposició

Relació de fets:

1. El passat dia 12-6-2018 la Junta de Govern Local va adoptar l’acord d’aprovar les 
bases específiques i la convocatòria del procés de selecció de personal per proveir la 
Procés selectiu d'una borsa de treball per cobrir vacants temporals agents de policia, 
mitjançant concurs-oposició, les quals van ser rectificades en virtut del Decret 
d’alcaldia de data 22-6-2018.

2. Les bases generals que han de regir el procés de selecció de personal han estat 
publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 23 d’octubre de 2018, i 
la modificació de les mateixes en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona d’1 de 
març de 2018.

Les bases específiques i la convocatòria també han estat publicades a la web municipal 
(http://manlleu.cat/files/doc1130/bases-especifiques.pdf), al tauler electrònic 
municipal d’anuncis, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 28-6-2018 i al 
BOBP de 29-6-2018.

3. El lloc de treball objecte de la convocatòria és el següent:

Denominació del lloc de treball: Agent de Policia Local
Nivell de titulació: Títol de Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria o 
equivalent
Nombre de llocs: borsa de treball
Sistema selectiu: concurs-oposició

4. El termini de presentació de sol·licituds per tal d'ésser admès en el procés selectiu que 
estableix l'apartat 4.2 de les bases específiques ha finalitzat el 9-7-2018, i s'han 
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examinat les sol·licituds i la documentació presentada pels/per les aspirants.

5. Per Decret núm. DEC/835/2018 de l’Alcaldia/Regidoria delegada d’11-07-2018 es va 
declarar aprovada la llista provisional d’admesos i exclosos i d’exempts de realitzar els 
exercicis de coneixements de llengua catalana i castellana per participar en el procés 
selectiu d'una borsa de treball per cobrir vacants temporals agents de policia, 
mitjançant concurs-oposició.

6.

7.

Havent transcorregut el termini de quatre dies naturals per presentar esmenes, escau 
ara publicar el present Decret definitiu d’admesos i exclosos per participar en el procés 
selectiu esmentat. 

Així mateix, s’ha detectat un error en l’anterior Decret provisional tota vegada que no 
es va tenir en compte la documentació presentada pel senyor Albert Pages Herranz en 
relació a l’acreditació dels coneixements de català per resultar exempt de la realització 
d’aquesta prova, el qual escau esmenar. 

Fonaments de dret:

I. L'apartat 6 de les bases generals de les proves selectives, relatiu a l'admissió de 
sol·licituds, estableix que finalitzat el termini de presentació d'instàncies, l’Alcaldia o 
Regidoria delegada, en el termini màxim d’un mes, dictarà una resolució en la qual 
declararà aprovada la llista provisional d’admesos i d’exclosos i d’exempts de fer 
l’exercici de coneixements de llengua catalana i, si s’escau, de llengua castellana.  La 
resolució esmentada es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, excepte 
en el supòsit que s’opti per qualsevol dels sistemes de notificació o comunicació que 
estableix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques i indicarà els llocs on s’exposa la llista, la data, l’hora i el lloc 
de realització de la primera prova, així com l’ordre d’actuació dels aspirants i les 
aspirants, i donarà a conèixer el nom dels membres titulars i suplents del Tribunal 
qualificador.

II.

III. 

Segons el que estableix l’article 53.1.i del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, atribueix 
a l’alcalde “Exercir la direcció superior de tot el personal de la corporació i acordar el 
seu nomenament i sancions, inclosa la separació del servei dels funcionaris de la 
corporació i l'acomiadament del personal laboral, donant compte al ple en aquests dos 
últims supòsits en la primera sessió que aquell convoqui. Aquesta atribució s'entén 
sense perjudici del que disposen els apartats 1 i 3 de l'article 99 de la Llei reguladora 
de les bases del règim local.”  

D’acord amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, les administracions podran 
rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància de part, els errors materials, de fet 
o aritmètics, existents en els seus actes.

Per tant,

RESOLC:
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Primer.- Declarar aprovada la llista definitiva d’admesos i exclosos, i d’exempts de realitzar 
els exercicis de coneixements de llengua catalana, per participar en el procés selectiu d’una 
borsa de treball d’Agent de Policia Local, tal com segueix:

a) Admesos/es:

Cognoms i nom
Exempt/a 
Català

MONGUILOD ROMERO, JOSE 
MARIA SÍ

GALAN VILLENA, JUAN 
ANTONIO SÍ

COMA CARMONA, MARTI SÍ

MUÑOZ CASELLAS, DAVID SÍ

SALINAS AUMATELL, JUDIT SÍ

EXTRAVIZ MORENO, 
FRANCISCO JOSE NO

BUISALMAN BOURAS, FOUAD SÍ

PLADEVALL SAMPERA, JORDI SÍ

BERTRAN SANCHEZ, LAIA SÍ

GONZALEZ PEGUERO, DANIEL SÍ

BONET NIETO, JORDI SÍ

SANTAMARIA FIGULS, ALBA SÍ

ASTITO EL ALLALI, MOHAMED - SÍ

CASAS MAS, MARIA TERESA SÍ

ASENSIO ALVAREZ, RAQUEL SÍ

VIDAL BOLUFER, SERGI SÍ



SOLA BELTRAN, INGRID SÍ

RIZO LOPEZ, DAVID SÍ

MALDONADO SENA, FERNANDO SÍ

RUIZ GUTIERREZ, RICARDO SÍ

MARIN QUIJADA, JOAN SÍ

PAGES HERRANZ, ALBERT SÍ

BAÑOS GUERRERO, ROSAURA SÍ

MOLINE GRIMA, MAX SÍ

PEREZ TORRES, DANIEL SÍ

JURJO GRANADOS, ELENA 
AFRICA NO

SAN EMETERIO JIMENEZ, 
FRANCISCO JAVIER SÍ

b) Exclosos/es:

Cognoms i nom
Exempt/a 
Català

Motiu de 
l’exclusió

BOADA TORREMARIN, JORDI SÍ 2

SERRAT BARCELO, MARC SÍ 2

ASENSIO HERNANDEZ, 
MERTIXELL SÍ 1 i 2

VRANCEANU STANCULESCU, 
DRAGOS ALEXANDRU SÍ 2

(1) Excedir l’edat màxima de 38 anys establerta en els requisits específics. 
(2) No haver acreditat el pagament íntegre de la taxa dels drets d’examen (Grup C2 -
agent de policia local: 25 €). 

Segon.- Nomenar els membres del Tribunal qualificador de les proves, que estarà format 
per les següents persones:

Presidència:

- Jesús Calvo i Barea (titular)
- Joan Martín i Sanchez (suplent)

Vocalies:     
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- Joan Salvans i Codina (titular)
- Jose Luis Sanchez i Alejandre (suplent)

- Marc Pons i Aguilar, proposat per l’ISPC (titular)
- Lourdes Rota i Benito, proposada per l’ISPC (suplent)

- Antonio Jurjo i Sanmiguel, proposat per la DGSC (titular)
- German Martin i Mendez, proposat per la DGSC (suplent)

- M. Carme Noguer i Portero (titular), que actuarà com a secretària del Tribunal
- Elisabet Garcia i Vilar (suplent)

Assessoria tècnica del test clínic i de personalitat

- Immaculada Mompín i Segovia, psicòloga col·legiada de l’Il·lustre Col·legi Oficial de 
Psicologia de Catalunya. 

Assessores tècniques sobre coneixements de català (amb veu i sense vot):

- Assumpta Grabolosa i Sellabona (titular)
- Alícia Andreu i Creus (suplent)

Els membres del Tribunal s’han d’abstenir i els aspirants els poden recusar si incorren en 
algun dels supòsits previstos a l’article 23.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic 
del sector públic. 
En el cas que algun dels membres del Tribunal incorri en qualsevol de les circumstàncies 
assenyalades en l'article esmentat s'abstindrà de participar en el procés selectiu i ho 
comunicarà al president del Tribunal que resoldrà el que sigui procedent.

Els/les aspirants podran promoure la recusació dels membres del Tribunal  en qualsevol 
moment del procés selectiu, de conformitat amb el que disposa l'article 24 de la Llei abans 
citada.

Tercer.- Convocar els membres del Tribunal qualificador de les proves per a la seva 
constitució en el lloc, dia i hora següents:

Lloc:   Casa de la Vila, Plaça Fra Bernadí, 6 de Manlleu
Data:  Dimecres, 18 de juliol de 2018
Hora:  8:30 hores del matí

Quart.- Convocar els/les aspirants admesos/es per dur a terme els exercicis corresponents 
a la primera prova de coneixements culturals i quarta prova de coneixements de la llengua 
catalana del procés selectiu en el lloc, dia i hora següents:



Lloc:   Casa de la Vila, Planta baixa, Plaça Fra 
Bernadí, 6 de Manlleu
Data:  Dimecres, 18 de juliol de 2018
Hora:  9:00 hores del matí

L’ordre d’actuació dels aspirants i les aspirants, d’acord amb el sorteig que el dia 6 de 
setembre de 2017, a la seu de l’Ajuntament, serà iniciant per les persones amb el primer 
cognom amb la lletra “C”.

Cinquè.- Publicar aquesta resolució, juntament amb la llista completa dels aspirants 
admesos i exclosos i la llista d’exempts de realitzar els exercicis de coneixements de la llengua 
catalana, en el tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament, i als membres del Tribunal 
qualificador de les proves, comunicar-ho electrònicament.
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