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ANUNCI 
 

 

SOBRE L’APROVACIÓ DEL LLISTAT PROVISIONAL DE PERSONES ASPIRANTS ADMESES 

I EXCLOSES, DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR I APROVACIÓ 

DE LES DATES DE LES PROVES SELECTIVES RELATIVES AL PROCÉS PER A LA 

SELECCIÓ D’UNA PLAÇA DE CAPORAL/A DE POLICIA LOCAL, PEL SISTEMA DE 

MOBILITAT INTERADMINISTRATIVA, QUE ESTÀ VACANT A LA PLANTILLA DE  

L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET. 

 

 

Per acord de la Junta de Govern Local celebrada en data 28 d’abril de 2021, es van aprovar les 

bases específiques reguladores del procés per a la selecció d’una plaça de Caporal/a de Policia 

Local, enquadrades en el grup de classificació C, subgrup C2, en règim de personal funcionari de 

carrera, mitjançant el sistema de mobilitat interadministrativa, que està vacant a la plantilla de 

l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet. 

 

Les esmentades bases van ser modificades i es va aprovar la convocatòria per acord de la Junta 

de Govern Local de data 26 de gener d’enguany, que van ser publicades al BOPB de data 11 de 

febrer d’enguany i la convocatòria en el DOGC del dia 22 de febrer i en el BOE de data 28 de 

febrer d’enguany, així com al web municipal i al tauler d’anuncis oficials, als efectes de què les 

persones interessades poguessin presentar les seves sol·licituds durant el termini de vint dies 

hàbils, que es van escaure durant el període comprès entre els dies 1 a 28 de març d’enguany, 

ambdós inclosos. 

 

Durant l’esmentat termini es va presentar al registre general de l’Ajuntament un total de tres (3) 

sol·licituds per optar al procés selectiu. 

 

A requeriment de la Direcció General de Policia de la Generalitat de Catalunya, per acord de la 

Junta de Govern Local celebrada en data 11 d’abril d’enguany es va aprovar la nova publicació de 

les bases, incorporant les bases inicials aprovades el 28/04/2021 més la modificació aprovada el 

26/01/22, i l’obertura d’una nova convocatòria complementària a l’anterior, que van sortir 

publicades al BOPB de data 28/04/2022 i al DOGC de data 05/05/2022. 

 

Aquesta nova convocatòria complementària, informada i publicada a la web municipal, s’estenia 

durant el termini de vint dies hàbils, que es van escaure durant el període comprès entre els dies 6 

de maig a 2 de juny actual, sense que s’hagin presentat noves sol·licituds per optar al procés de 

selecció. 

 

Per Decret de l’Alcaldia Presidència núm. 2022LLDC000739, de data 20 de juny actual, s’ha 

aprovat el llistat provisional de persones aspirants admeses i excloses, segons el següent detall 

(es fan constar, per a la identificació dels aspirants el número del registre d’entrada de la sol·licitud, així com el DNI 

anonimitzat): 
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PERSONES ASPIRANTS ADMESES 

 

REG. ENTRADA DNI 

E2022002572 0843V 

E2022003744 2025Y 

E2022002398 6589T 

 

Per acreditar el compliment dels requisits exigits a les bases reguladores 

 

PERSONES ASPIRANTS EXCLOSES 

 

CAP 

 

En el cas de que no es presentin al·legacions contra aquest llistat el mateix esdevindrà aprovat 

amb caràcter definitiu. 

 

 

Així mateix, s’han DESIGNAT els membres que formaran part del Tribunal qualificador del procés 

selectiu, en aplicació de la base setena de les bases específiques reguladores, que estarà format 

per les següents persones: 
 

. President.  Titular: Manel Martínez i Mira, secretari de l’Ajuntament convocant 

   Suplent: Meritxell León i Jiménez, enginyera de l’Ajuntament convocant 

 

. Vocals.          Titular: Rafael Medina i Muriana, caporal Policia Local de l’Ajuntament convocant 

 Suplent: Carles Ferrer i Galiot, agent Policia Local de l’Ajuntament convocant 

  

 Titular: Jaume Hernández i Mercader, designat per l’ISPC 

   Suplent: Rafael Ruiz i Santaella, designat per l’ISPC 

  

 Titular: Jordi Bernat i López, designat per Subd. General Coordinació Policia  

   Suplent: Josep Mª Escarré i Garcia, designat Subd. General Coordinació Policia 

 

. Secretària.  Titular: Dolors Garcia i Arjona, Tècnica de Recursos Humans de l’Ajuntament 

   Suplent: Berta Toribio i Díaz, funcionària de l’Ajuntament  
 
 

Finalment, s’ha disposat que es duguin a terme les proves selectives establertes a les bases 

especifiques reguladores del procés selectiu, que es celebraran a l’Ajuntament en les dates i hores 

següents: 
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Prova selectiva                                             Data celebració          Hora                 

 

Constitució del tribunal qualificador   07/07/2022                 10:00 h 

Acreditació de les persones aspirants          07/07/2022                 10:45 h 

Prova de coneixements professionals         07/07/2022                 11:00 h 

Prova psicotècnica (part escrita)                 07/07/2022                 16:00 h 

Prova psicotècnica (entrevistes)     12/07/2022                 09:00 h  

Valoració de mèrits                                 12/07/2022                 12:00 h 

Reconeixement mèdic   A determinar 

 

El que s’exposa a informació pública a la seu electrònica de l’Ajuntament (www.svc.cat), als 

efectes del coneixement de les persones interessades i per a puguin presentar les al·legacions i/o 

reclamacions que estimin oportunes en el termini de deu (10) dies a comptar des de l’endemà 

d’aquesta publicació, d’acord amb el què disposen les bases específiques i la Llei 39/2015, de l’1 

d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

 

 

 

Sant Vicenç de Castellet, 20 de juny de 2022 

 

 

http://www.svc.cat/

