
ANUNCI DE PUBLICACIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES 
ADMESES I EXCLOSES PER PARTICIPAR EN EL PROCEDIMENT DE 
SELECCIÓ DE CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL D’AGENTS DE LA 
POLICIA LOCAL, PER A NOMENAMENTS AMB CARÀCTER INTERÍ 

La Junta de Govern de l’Ajuntament d’Arenys de Mar, en sessió ordinària celebrada el 
dia 3 d’agost de 2021, ha acordat aprovar entre d’altres, la convocatòria i les bases que 
han de regir el procediment de selecció per a la creació d’una borsa de treball d’agents de 
la policia local, per a nomenaments amb caràcter interí. 

Mitjançant decret d’alcaldia 2021/1186, de 20 d’agost, s’ha resolt avocar la competència 
de la Junta de Govern per a aprovar la rectificació d’una errada material constatada en el 
segon paràgraf de la base 7.4. referida a la talla mínima d’admissió per a poder realitzar 
les proves d’aptitud física que preveuen les bases de la convocatòria.

La convocatòria i les bases d’aquest procediment de selecció han estat publicades al 
DOGC i al BOPB de data 19 d’agost de 2021; l’esmena aprovada ha estat publicada al 
DOGC i al BOPB del dia 27 d’agost de 2021. Altrament, també ha estat publicat a la 
pàgina web de la corporació.

Ha transcorregut el termini de presentació de sol·licituds per prendre part en el procés 
selectiu, de 20 dies naturals d’acord amb el previst en la base 3 de la convocatòria, ampliat 
20 dies naturals comptats a partir del dia següent de la publicació de l’esmena de les bases 
al DOGC i al BOPB. 

Vistes les sol·licituds formulades per a participar en el procediment de selecció es 
constata que no totes les persones aspirants reuneixen els requisits per a ser admeses a la 
convocatòria. No totes les persones han acreditat haver satisfet els drets d’examen abans 
de finalitzar el termini de presentació d’instàncies, tal com estableix la base 3.2 de la 
convocatòria. Així mateix, algunes d’elles tampoc no han aportat la documentació 
prevista en la base 3.3. 

La base 4 de les bases reguladores del procés disposa que, un cop exhaurit el termini de 
de presentació de sol·licituds, l’alcaldessa dictarà resolució i aprovarà la llista provisional 
de persones admeses i excloses. Aquesta resolució serà publicada a la pàgina web 
municipal i en ella es donarà un termini de 10 dies hàbils per a presentar al·legacions, 
transcorreguts els quals, sense presentar-se’n, la llista esdevindrà automàticament 
definitiva.

Cal assenyalar la data, l’hora i el lloc de començament de les proves, així com la 
constitució de l’òrgan de selecció. 

En relació amb la pandèmia causada per la COVID-19, la situació actual permet dur a 
terme el procés selectiu i les proves previstes en la convocatòria observant totes les 
mesures de seguretat dictades per les autoritats sanitàries.
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És per això que, 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 53.1 j) del decret legislatiu 
2/2003, de28 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 a participar en el 
procediment de selecció per a la creació d’una borsa de treball d’agents de la policia local, 
per a nomenaments amb caràcter interí, tal com segueix:

Persones admeses:  

Núm. 
instància DNI Català
2021/9741 ***833**A EXEMPT
2021/9746 ***678**B EXEMPT
2021/9748
2021/9751
2021/9958

***079**F EXEMPT

2021/9766
2021/10339

***932**S EXEMPT

2021/9767 ***610**Y EXEMPT
2021/9770 ***708**G EXEMPT
2021/9775 ***281**L EXEMPT
2021/9778 ***932**C EXEMPT
2021/9800 ***123**Q EXEMPT
2021/9815 ***816**X EXEMPT
2021/9818 ***725**F EXEMPT
2021/9833
2021/10092

***710**S NO 
EXEMPT

2021/9842 ***866**B EXEMPT
2021/9846 ***298**P EXEMPT
2021/9848
2021/9850

***957**T NO 
EXEMPT

2021/9905 ***455**G EXEMPT
2021/9907 ***194**K EXEMPT
2021/9921 ***339**M EXEMPT
2021/9925 ***894**P EXEMPT
2021/9926 ***185**L EXEMPT
2021/9929 ***781**J EXEMPT
2021/9930
2021/10094

***213**W EXEMPT

2021/9932 ***439**H EXEMPT
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2021/9937 ***487**T EXEMPT
2021/9940
2021/10928

***846**R EXEMPT

2021/9988 ***012**Z EXEMPT
2021/10020
2021/10363
2021/10491

***750**F EXEMPT

2021/10043 ***164**Y EXEMPT
2021/10055 ***584**V EXEMPT
2021/10100 ***249**Z EXEMPT
2021/10132
2021/10435

***485**W EXEMPT

2021/10172
2021/10174

***546**D EXEMPT

2021/10186 ***831**X EXEMPT
2021/10192 ***838**S EXEMPT
2021/10263
2021/10316

***410**P EXEMPT

2021/10291 ***339**V EXEMPT
2021/10294 ***369**Y EXEMPT
2021/10338 ***459**C EXEMPT
2021/10364 ***710**Y EXEMPT
2021/10366 ***596**D EXEMPT
2021/10399
2021/10400

***434**F EXEMPT

2021/10410
2021/10661

***725**P EXEMPT

2021/10425 ***429**L EXEMPT
2021/10426
2021/10479 ***204**F EXEMPT
2021/10427

***853**H
NO 
EXEMPT

2021/10432 ***526**P EXEMPT
2021/10489 ***623**Q EXEMPT
2021/10507
2021/10514

***580**N EXEMPT

2021/10534 ***375**C EXEMPT
2021/10537 ***720**Q EXEMPT
2021/10641 ***096**L EXEMPT
2021/10700
2021/11036

***005**C EXEMPT

2021/10702 ***498**P EXEMPT
2021/10706 ***158**Y EXEMPT
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2021/10707
2021/10784

***776**K EXEMPT

2021/10766 ***349**Z EXEMPT
2021/10771 ***660**Y EXEMPT
2021/10786 ***136**Z EXEMPT
2021/10792 ***773**Q EXEMPT
2021/10801 ***277**K EXEMPT
2021/10805 ***531**Y EXEMPT
2021/10849 ***117**M EXEMPT
2021/10853 ***592**F EXEMPT
2021/10881
2021/10900

***036**B EXEMPT

2021/10894 ***091**N EXEMPT
2021/10898 ***850**J EXEMPT
2021/10901 ***633**V EXEMPT
2021/10903 ***559**J EXEMPT
2021/10907 ***415**H EXEMPT
2021/10916 ***272**G EXEMPT
2021/10917 ***704**L NO 

EXEMPT
2021/10920 ***678**C EXEMPT
2021/10925 ***460**V EXEMPT
2021/10926 ***147**E EXEMPT
2021/10927 ***138**K EXEMPT
2021/10931 ***642**A EXEMPT
2021/10934 ***772**C EXEMPT
2021/10936

***934**F
NO 
EXEMPT

2021/10938 ***456**C EXEMPT
2021/10939 ***027**F EXEMPT
2021/10944 47157544T EXEMPT
2021/10983 ***842**W EXEMPT
2021/10986 ***596**C EXEMPT
2021/10995 ***316**C EXEMPT
2021/10996 ***972**R EXEMPT
2021/11019 ***414**V EXEMPT
2021/11028 ***953**Z EXEMPT
2021/11038 ***639**H EXEMPT
2021/11040 ***916**K EXEMPT
2021/11043 ***630**G EXEMPT
2021/11046 ***133**E EXEMPT
2021/11048

***862**G
NO 
EXEMPT

2021/11049 ***845** S EXEMPT
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2021/11050 ***326**M EXEMPT
2021/11051 ***025**G EXEMPT
2021/11052 ***631**B EXEMPT
2021/11054 ***159**W EXEMPT
2021/11058 ***772**T EXEMPT
2021/11060 ***591**Y EXEMPT
2021/11061 ***263**E EXEMPT
2021/11062 ***783**Y EXEMPT
2021/11063 ***346**G EXEMPT
2021/11064 ***680**G EXEMPT
2021/11066 ***223**V EXEMPT
2021/11069
2021/11070

***346**E EXEMPT

2021/11071 ***825**S EXEMPT
2021/11072 ***976**T EXEMPT
2021/11073 ***814**F EXEMPT
2021/11084 ***444**C EXEMPT
2021/11095 ***728**K EXEMPT
2021/11108 ***822**Q EXEMPT
2021/11114 ***193**D EXEMPT
2021/11119

***895**J EXEMPT
2021/11136 ***706**D EXEMPT

Persones excloses:  

Núm. inst. DNI Català Motiu exclusió
2021/9731 ***714**C EXEMPT Base 3.3.a) manca còpia DNI

Instància presentada fora de termini 
19/08/21

2021/9768 ***388**B EXEMPT Base 3.3.e) manca justificant taxa
2021/9777 ***807**W NO EXEMPT Base 3.3. a) manca còpia DNI

Base 3.3.b) manca titulació 
acadèmica exigida
Base 3.3.c) manca currículum vitae
Base 3.3.e) manca justificant taxa

2021/9781 ***890**R EXEMPT Base 3.3.b) manca titulació 
acadèmica exigida

2021/9835
2021/9884
2021/11015

***157**D EXEMPT Base 3.3.e) manca justificant taxa

2021/9838 ***531**Q EXEMPT Base 3.3.e) manca justificant taxa
2021/9844 ***803**H EXEMPT Base 3.3.b) manca titulació 

acadèmica exigida
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2021/9851 ***356**R EXEMPT Base 3.3.e) manca justificant taxa
2021/9880 ***673**A EXEMPT Base 3.3.e) manca justificant taxa
2021/9881 ***331**V EXEMPT Base 3.3.e) manca justificant taxa

2021/9933 ***501**F EXEMPT Base 3.3.e) manca justificant taxa
2021/10045
2021/10071

***702**S EXEMPT Base 3.3.b) manca titulació 
acadèmica exigida

2021/10096 ***301**V EXEMPT Base 3.3.e) manca justificant taxa
2021/10113
2021/10428

***626**W EXEMPT Base 3.3.e) manca justificant taxa

2021/10156 ***558**T EXEMPT Base 3.3.e) manca justificant taxa
Base 3.3.b) manca titulació 
acadèmica exigida
 

2021/10210 ***764**E NO EXEMPT Base 3.3.a) manca còpia DNI
Base 3.3.b) manca titulació 
acadèmica exigida
Base 3.3.e) manca justificant taxa

2021/10273 ***495**D EXEMPT Base 3.3.e) manca justificant taxa
2021/10358 ***622**K EXEMPT

Base 3.3.b) titulació acadèmica 
exigida

2021/10359 ***030**A EXEMPT Base 3.3.e) manca justificant taxa

2021/10361 ***350**H EXEMPT Base 3.3.b) manca titulació 
acadèmica exigida

2021/10382
2021/10783

***259**C NO EXEMPT Base 3.3.a) manca còpia DNI
Base 3.3.b) manca titulació 
acadèmica exigida

2021/10405 ***639**D EXEMPT Base 3.3.e) manca justificant taxa
2021/10532 ***726**R EXEMPT Base 3.3.c) manca currículum vitae

Base 3.3.e) manca justificant taxa
2021/10704 ***415**H EXEMPT Base 3.3.b) manca titulació 

acadèmica exigida
2021/10711 ***649**J EXEMPT Base 3.3.b) manca titulació 

acadèmica exigida
2021/10714
2021/10923
2021/11014

***913**C EXEMPT Base 3.3.b) manca titulació 
acadèmica exigida
Base 3.3.e) manca justificant taxa

2021/10807 ***249**Y EXEMPT Base 3.3.e) manca justificant taxa
2021/10816 ***583**E EXEMPT Base 3.3.e) manca justificant taxa
2021/10847 ***995**V EXEMPT Base 3.3.a) manca còpia DNI

Base 3.3.b) manca titulació 
acadèmica exigida
Base 3.3.e) manca justificant taxa
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2021/10922 ***561**W EXEMPT Base 3.3.e) manca justificant taxa

2021/10942
2021/10943

***514**W EXEMPT Base 3.3.e) manca justificant taxa

2021/10945 ***442**J EXEMPT Base 3.3.e) manca justificant taxa
2021/10946 ***553**X NO EXEMPT Base 3.3.a) manca còpia DNI

Base 3.3.b) manca titulació 
acadèmica exigida
Base 3.3.3 c) manca currículum vitae
Base 3.3.e) manca justificant taxa

2021/11021 ***031**R EXEMPT Base 3.3.b) manca titulació 
acadèmica exigida

2021/11030 ***876**N EXEMPT Base 3.3.a) manca còpia DNI
2021/11041 ***240**K EXEMPT Base 3.3.a) manca còpia DNI

Base 3.3.b) manca titulació 
acadèmica exigida
Base 3.3.3 c) manca currículum vitae
Base 3.3.e) manca justificant taxa

2021/11045 ***722**R EXEMPT Base 3.3.b) manca titulació 
acadèmica exigida

2021/11047 ***923**H EXEMPT Base 3.3.e) manca justificant taxa
2021/11055 ***386**R EXEMPT Base 3.3.e) manca justificant taxa
2021/11057 ***260**L EXEMPT Base 3.3.b) manca titulació 

acadèmica exigida
2021/11074
2021/11140

***782**Q NO EXEMPT Base 3.3.a) manca còpia DNI
Base 3.3.b) manca titulació 
acadèmica exigida
Base 3.3.3 c) manca currículum vitae

2021/11133 ***100**C EXEMPT Base 3.3.b) manca titulació 
acadèmica exigida
Base 3.3.3 c) manca currículum vitae

2.- Atorgar a les persones aspirants que han estat excloses un termini de 10 dies hàbils 
per a presentar al·legacions i/o demanar subsanacions.

3.- Determinar que, cas que s’estimi alguna al·legació, s’esmenarà la llista de persones 
admeses i excloses i aquesta 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 esmenes o reclamacions.

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

a) President/a: El Sr. Jordi Puig Fernández, cap de RRHH i Organització de 
l’Ajuntament d’Arenys de Mar i com a suplent el Sr. Antonio Moreno Baza, 
secretari de l’Ajuntament d’Arenys de Mar. 
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b) Vocals:
a. Titular: El Sr. Servando Gómez González, i suplent el Sr. Manel Vivas 

García, ambdós designats per la Direcció General d’Administració i 
Seguretat, amb actuació a títol individual sense ostentar-ne la 
representació.

b. Titular: El Sr. Lluís López Garcia, i suplent el Sr. Diego Pérez Giráldez, 
ambdós designats per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, amb 
actuació a títol individual sense ostentar-ne la representació.

c. Titular: El Sr. Sebastian Górriz Pérez, sergent en cap de la Policia Local 
d’Arenys de Mar, i com a suplent, el Sr. Mariano Hernández López, 
caporal de la Policia Local de l’Ajuntament d’Arenys de Mar

d. Titular: el Sr. Juan José Martínez Ortigosa, sergent sots cap de la Policia 
Local d’Arenys de Mar, i com a suplent el Sr. Antonio Marín Carmona, 
caporal de la Policia Local de l’Ajuntament d’Arenys de Mar.

Actuarà com a secretària la Sra. Mercè Salmeron Estrada administrativa adscrita al servei 
de RRHH i Organització de l’Ajuntament d’Arenys de Mar, i com a suplent, la Sra. 
Gemma Català Sabaté, administrativa adscrita al servei de RRHH i Organització de 
l’Ajuntament d’Arenys de Mar.

6.- Convocar l’òrgan de selecció per iniciar el procediment, el dia 9 de novembre de 2021, 
a les 14:00 a la Sala annexa a Alcaldia de l’ajuntament d’Arenys de Mar, Riera Bisbe Pol, 
8. 

7.- Convocar les persones aspirants admeses, el dia 9 de novembre de 2021, a les 15:00 
hores, a l’IES Els Tres Turons d’Arenys de Mar, c/Fons de les Creus, s/n, per a la 
realització de la prova de cultura general prevista a la base 7.1. de la convocatòria. 

8.- Les persones aspirants admeses hauran d’identificar-se amb el DNI o el NIE, i seguir 
les següents mesures de seguretat:

 Ús obligatori de la màscara, en tot moment
 Desinfecció obligatòria de les mans en el moment d’accedir amb el gel 

hidroalcohòlic que trobaran a l’entrada.
 Accés gradual dels participants
 Mantenir la distància de seguretat amb la resta de persones.
 Respecte a l’aforament previst a cadascun dels espais, no es podran moure les 

taules ni les cadires, que estaran col·locades a la distància permesa.
 No es podran utilitzar els banys.
 Control de temperatura en accedir a les instal·lacions. 
 Cada persona aspirant assumeix i es responsabilitza tant de les mesures 

higièniques i sanitàries a complir, com dels riscos sanitaris inherents a la prova, 
especialment si és persona amb risc sensible a complicacions derivades de la 
COVID-19.

 Les persones admeses per a participar en el procés, que tinguin símptomes 
compatibles amb la COVID-19, o se’ls hagi diagnosticat la malaltia i no hagin 
finalitzat el període d’aïllament, o es trobin en període de quarantena domiciliària 
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per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o 
diagnosticada de la COVID-19, atenent a les indicacions de les autoritats 
sanitàries, NO podran accedir al lloc on es realitzin les proves de manera 
presencial i ho comunicaran a les persones responsables de l’organització de la 
prova al correu electrònic rrhh@arenysdemar.cat, o trucant al telèfon 937959900.

 En cas de pertànyer a població vulnerable, la persona participant haurà de seguir 
les indicacions del seu professional sanitari respecte les mesures de prevenció i 
protecció més adequades. Si fos necessària alguna adaptació per a la realització 
de les proves, ho comunicarà a l’òrgan convocant amb suficient antelació.

 Quan una persona participant iniciï símptomes compatibles amb la COVID-19 o 
siguin detectats durant la seva presència en l’exercici del procés selectiu, haurà 
d’informar immediatament al/la president/a del Tribunal de selecció per a poder 
posar en marxa el protocol d’actuació establert pel servei de prevenció de 
l’organització, i segueixi les instruccions que conforme a aquest li siguin 
transmeses. 

 En el cas que, dins els dies següents a la realització de l’exercici li sigui 
diagnosticat la COVID-19 o presenti símptomes compatibles amb aquesta, es 
sol·licita a la persona participant afectada que ho comuniqui a les persones 
responsables de l’organització de la prova al correu electrònic 
rrhh@arenysdemar.cat, o trucant al telèfon 937959900. 

Arenys de Mar, a la data de la signatura electrònica 

L’alcaldessa,
Annabel Moreno Nogué

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
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