
 

  

 

 

  

   

ANUNCI 

 

En data 31 d’octubre de 2017, la Junta de Govern Local d’aquest ajuntament, va aprovar entre d’altres,  

la convocatòria i les bases específiques per a cobrir 2 places d’agent de la Policia Local  de la plantilla de 

personal funcionari de l’Ajuntament d’Arenys de Mar. 

 

L’anunci de la convocatòria i les bases es van publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 

(BOPB) el dia 6 de novembre de 2017 i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) de 17 

de novembre de 2017. 

 

Ha transcorregut el termini de presentació de sol·licituds per prendre part en el procés selectiu, de 20 

dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria i bases al DOGC. 

 

Atès el que disposa l’apartat 5 de les bases del procés i l’informe emès per RRHH en relació a l’admissió 

i/o exclusió de les sol·licituds presentades. 

 

Vist l’informe emès pel departament de RRHH i Organització. 

 

En ús de les atribucions que em confereixen els articles 21.1 h) de la llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora 

de les bases del règim local i l’art. 53.1 i) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 

text refós de la llei Municipal i del règim local de Catalunya. 

 

Resolc: 

 

1.- Aprovar la llista provisional de persones admeses i excloses per participar en el procediment de 

selecció de 2 places d’agent de la Policia Local, de l’Escala d’Administració Especial, Sots escala de 

serveis especials, classe policia local, grup de titulació C, Subgrup C2 i a efectes administratius de 

caràcter econòmic C1, de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament d’Arenys de Mar 

mitjançant el sistema de concurs-oposició lliure següent: 

 

Persones admeses: 

 

Reg. E. DNI CATALÀ 

10.048 45548581W Exempt 

12.946 40538382P Exempt 

13.079 45549239Q Exempt 

13.080 38835557B Exempt 

13.175 38823146C Exempt 

13.212 38858804M Exempt 

13.220 41576627X Exempt 

13.264 38848771T Exempt 

13.291 47898277H Exempt 

13.328 77618405Y Exempt 

13.329 38850116B Exempt 

13.386 38842256V Exempt 

13.464 77620439Q Exempt 

13.519 39533837B Exempt 

13.560 36532653M Exempt 

13.565 38811961J Exempt 

13.626 45828916J Exempt 

13.869 46990133Y Exempt 



 

  

 

 

  

13.877 43528174F Exempt 

14.027 40356583R Exempt 

14.046 44011078A Exempt 

14.048 45548581W Exempt 

14.051 38848589W Exempt 

14.090 39898809L Exempt 

14.091 39916795L Exempt 

14.105 38828175N Exempt 

14.107 77619815J No exempt 

14.127 43123019C Exempt 

14.269 47624652R Exempt 

14.270 78102056J Exempt 

14.271 45830844D Exempt 

14.273 47100011J Exempt 

14.274 45549999V Exempt 

14.282 41003147N Exempt 

42018/47 43544690D Exempt 

 

 

Persones excloses:  

 

Reg. E. DNI MOTIU 

12.768 
38858181A 

Manca abonament taxa drets d'examen i declaració 
jurada ajustada al model (Base 3 k i f i j)  

12.800 
47625018E 

Manca abonament taxa drets d'examen i declaració 
jurada ajustada al model (Base 3 k i f i j) 

13.011 
38858578D 

Manca abonament taxa drets d'examen i declaració 
jurada ajustada al model (Base 3 k i f i j) 

13.043 45827588L Manca abonament taxa drets d'examen (Base 3 k) 

13.199 47873933P Manca abonament taxa drets d'examen(Base 3 k) 

13.385 47656021K Manca abonament taxa drets d'examen(Base 3 k) 

13520 
47871830K 

Manca abonament taxa drets d'examen i declaració 
jurada signada (Base 3 k i f i j) 

13521 45962642V Manca carnet de conduir tipus A (Base 3 i) 

13599 45828932Y Manca abonament taxa drets d'examen (Base 3 k) 

13.636 
53329194Z 

Manca carnet de conduir tipus A i declaració jurada 
ajustada al model (Base 3 i f i j) 

13.638 
46690216D 

Manca carnet de conduir tipus A i declaració jurada 
ajustada al model (Base 3 i f i j) 

13.652 38837761F Manca declaració jurada ajustada al model(Base 3 f i j) 

13.825 
45834168K 

Manca carnet de conduir tipus A i abonament taxa drets 
d'examen (Base 3 i k) 

13.879 40593882D Manca abonament taxa drets d'examen (Base 3 k) 

13.901 47272699V Manca abonament taxa drets d'examen(Base 3 k) 

13.903 
39912681E 

No aporta DNI ni permís de Conduir A i B, ni declaració 
jurada ni abonament taxa drets d'examen (Base 3) 

13.921 47820243T Manca abonament taxa drets d'examen (Base 3 k) 

13.942 38828397G Manca abonament taxa drets d'examen (Base 3 k) 

14.052 38884021Z Manca declaració jurada ajustada al model (Base 3 f i j) 

14.061 52608349N Manca declaració jurada ajustada al model (Base 3 f i j) 

14.081 38848164Z Manca abonament taxa drets d'examen (Base 3 k) 

14.089 38862732T Manca signatura de la declaració jurada (Base 3 f i j) 

14.103 53069312D Manca declaració jurada signada (Base 3 f i j) 

14.108 38848767L Manca abonament taxa drets d'examen (Base 3 k) 



 

  

 

 

  

14.174 53127112X Manca declaració jurada ajustada al model (Base 3 f i j) 

14.253 38866266S Manca abonament taxa drets d'examen (Base 3 k) 

14.255 53069989L Manca carnet de conduir tipus A (Base 3i) 

14.261 46813124M Manca abonament taxa drets d'examen (Base 3 k) 

14.263 45832128M Manca abonament taxa drets d'examen (Base 3 k) 

14.268 44874887R Manca abonament taxa drets d'examen (Base 3 k) 

14.272 38843620R Manca abonament taxa drets d'examen (Base 3 k) 

14.275 52914447A Manca abonament taxa drets d'examen (Base 3 k) 

14.309 52278812L Manca abonament taxa drets d'examen (Base 3 k) 

 
2.- Atorgar als aspirants exclosos un termini de 10 dies hàbils per a esmenes i possibles reclamacions, 

tenint en compte no obstant que, de conformitat amb el que es preveu a la base 3, serà necessari que 

els aspirants reuneixin les requisits i condicions previstos en aquesta base en la data de finalització del 

termini per a presentar instàncies.. 

 

3.- Determinar que cas que s’estimés alguna reclamació s’esmenarà la llista d’admesos i exclosos i 

l’esmena es publicarà a la seu electrònica del web municipal. 

 

4.- Elevar a definitiva aquesta llista provisional, sense necessitat de nova publicació, si no s’hi presenten 

al·legacions. 

 

5.- Nomenar a les següents persones com a membres de l’òrgan de selecció: 

 

President/a: la Cap de RRHH i Organització de l’Ajuntament Sra. Ana Catalina Supervía 

Yssocratis i com a suplent la TGA adscrita a RRHH, Sra. Núria Lorenzo i Bonfil. 

 

 Vocals: 
Titular: Sr. Sebastian Gorriz Pérez, sergent, Cap del Cos de la Policia Local d’Arenys de Mar i suplent Sr. 

Mariano Hernández López, caporal de la Policia Local. 

Titular: Sr. Juan José Martínez Ortigosa, sergent de la Policia i suplent Sr. Francisco Marin Carmona, 

caporal de la Policia Local. 

Sr. Daniel Sanabria Fernández en representació de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya i suplent, 

el Sr. Joan Vilademat Llopart. 

Sr Joan Carles Matamala Cabrera en representació de de la Direcció General d’Administració i 

Seguretat i suplent el Sr Juan Francisco Guerrero Navarro.  

Actuarà com a secretària, la Sra. Núria Lorenzo Bonfil, Tècnica de gestió d’Administració 

adscrita a RRHH i Organització i com a suplent, la Sra. Maribel Cañizares Bruguera, 

administrativa de RRHH i Organització. 

 

6.- Convocar l’òrgan de selecció, per a la realització de la primera prova, el dia 4 d’abril de 2018 a les 

15:00h a l’Institut els Tres Turons (Fondo de les Creus, s/n Arenys de Mar). 

 

7.- Convocar a les persones aspirants admeses, el dia 4 d’abril de 2018 a les 15:30h a l’Institut els Tres 

Turons (Fondo de les Creus, s/n Arenys de Mar) per a la realització de la primera prova; per la qual cosa 

hauran d’aportar el seu DNI. 

 

Arenys de Mar, 1 de març de 2018 

 

L’Alcaldessa 

 

 

 

Annabel Moreno Nogué 


