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ANUNCI
Per Decret d’Alcaldia, 3479/2021 de data 18 de novembre de 2021, s’ha dictat la següent
resolució:

“D E C R E T
Assumpte: Aprovació del llistat definitiu d’aspirants admesos i exclosos del procediment
de selecció mitjançant concurs oposició per promoció interna, per a la provisió d’una plaça
de caporal de la Policia Local de Palafolls.
Expedient: 2021/000316/1458(X2021004381)
ANTECEDENTS

AJUNTAMENT DE PALAFOLLS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://bpm.palafolls.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

1.- Atès que per Junta de Govern Local de data 7 de setembre de 2021, s’han aprovat les
bases que regiran la convocatòria del procés de selecció mitjançant concurs oposició per
promoció interna, per a la provisió d’una plaça de caporal de la Policia Local de Palafolls.
2.- Vist que ha finalitzat el termini de presentació d’instàncies per a participar en el
procediment selectiu mitjançant concurs oposició per promoció interna, per a la provisió
d’una plaça de caporal de la Policia Local de Palafolls, d’acord amb les bases publicades
en el BOPB, de 30 de setembre de 2021, i DOGC Núm. 8512 de data 29 de setembre de
2021.
3.- Mitjançant Decret d´Alcaldia 3303/2021, de data 28 d´octubre de 2021, es va aprovar
la llista provisional dels aspirants admesos i exclosos del procés selectiu mitjançant
concurs oposició lliure, provisió d’una plaça de caporal de la Policia Local de Palafolls,
resolució que es va publicar en el tauler d´anuncis de l´Ajuntament i a la pàgina web
(www.palafolls.cat), atorgant-se un termini de deu dies hàbils per a formular al·legacions.
4.- Atès que ha finalitzat l’esmentat termini per a formular les al·legacions es proposa
aprovar la llista definitiva d’admesos i exclosos d’aquest procés selectiu.
FONAMENTS DE DRET
1.- De conformitat amb el que disposa les bases de la convocatòria publicades en el BOPB,
de data 30 de setembre de 2021.
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2.- D’acord amb les atribucions que en confereix l’article 21.1.g) de la Llei 7/1985
Reguladora de les Bases de Règim Local.
3.- D’acord amb les atribucions que en confereix l’article 53.1.h) del Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya.
HE RESOLT:
1.- Aprovar la llista definitiva dels aspirants admesos i exclosos del procés selectiu
convocat de conformitat amb els requisits exigits a les bases reguladores, aprovades per
Junta de Govern Local de data 7 de setembre de 2021:
Relació admesos/es i exclosos/es provisional
ADMESOS/ES PROVISONALS
REQUISITS ACREDITATS
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ASPIRANTS

DNI

BERCHEZ ALVAREZ,
MANUEL

ASPIRANTS
CONEIXEMENTS
QUE HAURIEN
TITULACIÓ
LLENGUA
DE REALITZAR
REQUERIDA CATALÀ NIVELLLA PROVA DE
B2
CATALA

ABONAMENT
TAXES
PARTICIPACIÓ
EN EL PROCÉS
SELECTIU

CV

CARN
DECLARACIONS
ET A2
RESPONSABLES
IB

Té un mínim de 2 anys
d´antiguitat com a funcionari
de carrera a l´Adm.
convocant

***5605**

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

ORELLANA GUILLEN, JAVIER ***1840**

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

ULLDEMOLINS GIRONES,
JAIME

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

***0980**

EXCLOSOS/ES PROVISIONALS
REQUISITS ACREDITATS

ASPIRANTS

BORDES ROJAS, FRANCISCO

DNI

***3878**

ASPIRANTS
CONEIXEMENTS
QUE HAURIEN
TITULACIÓ
LLENGUA
DE REALITZAR
REQUERIDA CATALÀ NIVELLLA PROVA DE
B2
CATALA

SI

SI

NO

ABONAMENT
TAXES
PARTICIPACIÓ
EN EL PROCÉS
SELECTIU

SI

CV

SI

DECLARACIONS CANET
RESPONSABLES A2 I B

SI
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SI

MOTIU DE L´EXCLUSIÓ

No té un mínim de 2 anys
d´antiguitat com a
funcionari/ària en la
categoria immediatament
inferior respectiva del cos de
policia local de l´ajuntament
convocant
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IGUALADORI BANASET,
FRANCESC

***2804**

1.- Francesc Alemany Martinez (SIG) (Alcalde), 18/11/2021 10:45

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

No té un mínim de 2 anys
d´antiguitat com a
funcionari/ària en la
categoria immediatament
inferior respectiva del cos de
policia local de l´ajuntament
convocant

2.- Pel que fa a la data i hora del procés de celebració de les proves s´estarà al disposat
ja, en el Decret d´Alcaldia 3303/2021, de data 28 d´octubre de 2021:
DATA
26/11/2021
26/11/2021
26/11/2021
26/11/2021
30/11/2021

HORA*
08:30 hores
10:00 hores
12:00hores
16:00 hores
10:00 hores

PROVA
Constitució del Tribunal
Prova teòrica
Prova pràctica
Prova pràctica de competències
Exercici psicotècnic
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*Els horaris quedaran subjectes a variacions durant la convocatòria, segons el transcurs
d’aquesta.
3.- Respecte al lloc de celebració de les proves així com les mesures sanitàries i de
seguretat que s´han adoptat per a la celebració del present procés selectiu, tots els
aspirants admesos hauran de respectar i complir de forma obligatòria les indicacions
establertes en aquest mateix apartat tercer de la part resolutiva del present Decret.
Els aspirants hauran de respectar les següents indicacions:
-Els aspirants s’han de presentar-se amb el Document Nacional d'Identitat.
-Els aspirants han de dur en tot moment la mascareta col·locada.
-S’ha de respectar la distància mínima de seguretat d’1.5 metres entre aspirants.
-S’ha de fer ús a l’entrada i durant tot el procés del gel hidroalcohòlic per a la
neteja de mans.
-No es poden realitzar concentracions dels aspirants a l’exterior dels edificis on es
realitzen les proves del procés selectiu.
-No es poden intercanviar estris ni cap mena d’objecte entre els aspirants.
4.- Publicar aquesta resolució al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web
(www.palafolls.cat).”
Signat electrònicament a la data que consta a l’encapçalament
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