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Núm. de Decret i Data:
2021DECR000932 23/11/2021

Decret d’Alcaldia
Sobre admissió i exclusió provisional dels aspirants al procés de selecció d’una
plaça d’agent interí de la Policia Local i nomenament del tribunal qualificador
Expedient: X2021001791
Antecedents
Expirat el termini de presentació de sol·licituds d'admissió en les proves de selecció
personal per a la provisió d’una plaça d’agent interí de la Policia Local, amb grup de
classificació de l’Escala Bàsica C2-12, procedeix declarar la relació provisional
d’aspirants admesos i exclosos, així com nomenar els membres que han de composar
el tribunal qualificador, així com fixar la data, hora i lloc d’inici de la fase d’oposició.
El procediment de selecció i el desenvolupament de les fases d’oposició i concurs es
farà d’acord amb les bases que s’han modificat de forma no substancial a instàncies
de la Direcció General de Coordinació de la Policia Local.
La modificació, que incorpora la rectificació de l’error material dels punts màxims que
constaven en els apartats III i IV de l’annex IV d’acreditació de mèrits, ha estat
aprovada per la Junta de Govern Local de data 22 de novembre de 2021 i ha estat
publicada a l’Etauler de l’Ajuntament de Breda.
Fonaments de dret
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Articles 21.1.g), 91 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local.
Article 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals.
Per tot allò exposat i en virtut de les facultats atorgades per l’article 53 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,
RESOLC
Primer.- Aprovar la següent relació provisional d’aspirants admesos i exclosos:
RELACIÓ D’ASPIRANTS ADMESOS:
Interessat
BÉJAR BEJARANO DAVID
CAMARASA NAVARRO ALEJANDRA
GOMEZ GESTAL DANIEL
LOPEZ GARCIA BARBARA
MONTES OLIVER ESTER
NUÑEZ FUGAROLAS ERNEST
PLASENCIA ESPIN ANGEL
PRIETO ORIHUELA DIANA
RODRIGUEZ WHEELER DANIEL
ROLDAN NUÑEZ CARLOS

DNI
***3801**
***9236**
***2985**
***2777**
***7110**
***4424**
***5729**
***3566**
***6330**
***0716**
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RELACIÓ D’ASPIRANTS EXCLOSOS:
Interessat
BALCELLS DE ALBA DAVID
DOMENECH SANTOS AUGUSTO
GUILLEN MOYA MIGUEL
HERRERA MUÑOZ NANCY
LOPEZ JIMENEZ MARC
MORENILLA DOMINGO NIL
SALIDO DOBLAS LLUIS
SINGH KAUR KULJIT
SOLES RUIZ JORDI
TORTOSA FERNÁNDEZ ANTONIO JUAN

DNI
***7820**
***4259**
***6498**
***5879**
***7976**
***6738**
***5317**
***8464**
***0279**
***2229**

ANX. 3
NA

CURRIC.
ANX.4
NA

ANX.5
NA

NA
NA

NA
NA

NA
NA

NA
NA

CERT.
MEDIC TAXA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

*NA  no aporta
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Segon.- Designar els membres del Tribunal de selecció que serà composat per les
següents persones:
Membre

Identitat

President
Suplent
Vocal
Suplent
Vocal
Suplent
Vocal

Xavier Muñoz Garcia (Cap de la policia local de Caldes de Malavella)
Joan Antoni Garcia Galan (Cap de la policia local d’Arbúcies)
Gemma Hernández Figuerola (Funcionària de l’Ajuntament de Breda – A2)
David Roca Martí (Funcionari de l’Ajuntament de Breda – C1)
Carlos Aguilar Alonso (Funcionari de l’Ajuntament de Breda – C2)
Raul Real Mendoza (Cap de la policia local de Vidreres)
Elisenda Ruiz Iglesias (Representant del Departament d’Interior de la Generalitat
de Catalunya).
Josep Lluís Vargas Gómez (Representant del Departament d’Interior de la
Generalitat de Catalunya)
Juan Marmolejo Garrido (Representant de l’Institut de Seguretat Pública de
Catalunya)
Eloi Canaleta Arabia (Representant de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya)
Gemma Hernández Figuerola (Funcionària de l’Ajuntament de Breda – A2)
David Roca Martí (Funcionari de l’Ajuntament de Breda – C1)

Suplent
Vocal
Suplent
Secretari
Suplent

Tercer.- Els/les aspirants disposen d’un termini de 10 naturals, a partir de l’endemà de
la publicació d’aquesta Resolució al tauler electrònic, per a formular al·legacions,
reclamacions o recusar els/les membres del tribunal de conformitat amb l’article 24 de
la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP).
S’adverteix que durant el termini de 10 dies naturals els aspirants exclosos només
podran esmenar la documentació relativa als annexos, titulacions, permisos preceptius
(ESO i carnet A2 i B), i el certificat mèdic sempre i quan s’haguessin emès abans de la
data de finalització del procediment de selecció. No serà esmenable el no pagament
de la taxa ni la presentació del certificat mèdic emès en data posterior al dia 11
de novembre de 2021.
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Així mateix, els/les membres del tribunal hauran de manifestar dins el mateix termini
de 10 dies naturals, les causes d’abstenció i d’incompatibilitat per ser membres del
Tribunal que, si s’escau, apreciïn.
Una vegada finalitzat el termini d’al·legacions per part de tots els interessats,
l’Ajuntament emetrà una resolució definitiva dels aspirants admesos i exclosos.
Quart.- Convocar a tots els aspirants admesos a l’inici de la fase d’oposició, que es
realitzarà, el primer exercici, el dia 9 de desembre de 2021, a les 9:00 hores, a la
Biblioteca Municipal de Breda (Centre Cívic 1 d’octubre - Av. Verge de de Montserrat,
20 – 17400 Breda). Tots els aspirants hauran de portar el DNI o documentació
identificativa. La falta d’assistència a la prova suposa la pèrdua del dret a participar en
el selectiu.
Una hora abans, a les 8:00 hores es convoca als membres del Tribunal per determinar
les proves que han composar l’oposició.
La data, l’hora i el lloc de realització de les següents proves seran determinats pel
Tribunal i se’n donarà publicitat juntament amb els resultats de la prova anterior a
través de l’E-tauler.
Cinquè.- Notificar la present resolució als membres que han de composar el tribunal
qualificador, als Ajuntaments de Caldes de Malavella, Arbúcies, Vidreres, Hostalric,
Sant Pol de Mar i Vilassar de Dalt, al Departament d’Interior de la Generalitat de
Catalunya – DG d’Administració de Seguretat, i a l’Institut de Seguretat Pública de
Catalunya.
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Sisè.- Publicar la present resolució als taulers electrònic de la corporació.
Signat i datat electrònicament

