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Interessat/ada de l'expedient

Assumpte

AJUNTAMENT DE MANLLEU

Publicació Web RH admesos/exclosos definitiu Procés selectiu de cinc places d'agent de Policia Local,
mitjançant concurs-oposició, corresponents a l'OPO
2019

Localització de l'activitat

ANUNCI
De conformitat amb el que disposa l’apartat 6è de les bases generals dels processos selectius
d’aquesta corporació, es fan públics els acords adoptats per resolució de l’Alcaldia núm.
DEC/1364/2019, de 27 d’agost de 2019, amb la llista definitiva de persones admeses i
excloses i d’exemptes de realitzar els exercicis de coneixements de llengua catalana del
procés de selecció de 5 places d’agent de la Policia Local:
“
(...)
RESOLC:
Primer.Avocar puntualment la competència delegada per aquesta Alcaldia a favor de
la regidoria d’Organització i persones per dictar aquesta resolució.
Segon.Declarar aprovada la llista definitiva de persones admeses i excloses i
d’exemptes de realitzar els exercicis de llengua catalana per participar en el procés selectiu
per cobrir cinc places vinculades al lloc de treball d’agent, tal com segueix:
a) Admesos/es:
Cognoms i nom
ABOITIZ JOSE, AMANDA
AGUILERA RUIZ, JORGE
ANDRES SANZ, JESSICA
ANGUITA NIETO, FRANCISCO

Exempt/a
Català

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
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ARNAU MATEO, DAVID
AUFERIL SUBIRANAS, JOSEP
MARIA
BUISALMAN BOURAS, FOUAD
CASAS MAS, MARIA TERESA
COMA CARMONA, MARTI
CORTES VIVES, ERIC
CRUZ FRANCO, PEDRO
EL OUAKILI VARGAS, NABIL
EL QUARKRICHI BOUCHATTA,
NOUREDDINE
GALAN
VILLENA,
JUAN
ANTONIO
GARCIA HERVAS, MARC JOSEP
LINARES RUIZ, DAVID
LLOPART LEIVA, MARTA
MATEO PEREZ, PAUL
MERCEDES AMADOR, JESUS
ERNESTO
MONEGAL LOPEZ, JORDI
NAVARRO BORRAS, MARC
PADILLA CANO, ABEL
PEREZ JUAREZ, CRISTIAN
PEREZ URIARTE, JAVIER
PLANESAS MAIRELES, GERARD
PONS SERRA, SARA
RACHID FARCHICH, YASSIN
RODO MUÑOZ, GONZALO

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
NO
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
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RODRIGUEZ
HERREZUELO,
ISMAEL
RODRIGUEZ OGALLA, JOSE
ROMERA PAREJA, JOSE MANUEL
ROMEU VILALTA, ALBERT
RUBIO RON, CRISTINA

SANTORO BALTANAS, ORIOL
SERRA FEIXAS, JOAN

b)

NO
SÍ
SÍ
SÍ

SAN
EMETERIO
JIMENEZ,
FRANCISCO JAVIER
SANTANO RIVAS, BORJA

VERDAGUER
CARLOTA

SÍ

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

VALLEJO,

SÍ

Exclosos/es:

Cognoms i nom
ALCAIDE
BEKKARI,
OMAR
DOMINGO
AMORES
MALUENDA,
ALEJANDRO
CARRASCO ALVAREZ, MELANY
CASELLAS LIARTE, CAROLINA
CASTRO ROMERO, LAURA
CLAPERA PAGES, JORDI
CODINA CAPDEVILA, JORDI
DE LA ROSA SOTOS, MARC

Exempt/a
Català

Motiu de l’exclusió

SÍ

(5)

NO

(1), (2), (4), (5) i (6)

SÍ

(5)

SÍ

(6)

SÍ

(5)

SÍ

(3) i (5)

SÍ

(3)

SÍ

(5) i (6)
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ENRICH RUANO, MARTA
GESA MONTMANY, XAVIER
MALDONADO SENA, FERNANDO
MARESMA SARABIA, FELIX
PEREZ JIMENEZ, CRISTINA
RODRIGUEZ
GONZALEZ,
HECTOR
RODRIGUEZ BROS, JUAN
SALMERON LLOPART, MARTA
SAN
EMETERIO
JIMENEZ,
MARTIN
SANTAMARIA FIGULS, ALBA
SERAROLS FERRER, SERGI
SERRAT LINARES, JOAN
SHEVCHENKO
MALYGA,
OLEANA
AZZEDDINE SOLTANI, TAJJIOU
SOTERAS GOMEZ, ADRIA
TEMIMI MARTINEZ, OMAR

NO

(4), (5) i (6)

SÍ

(5) i (6)

SÍ

(5)

NO

(6)

NO

(2), (4) i (5)

NO

(1), (2), (4), (5) i (6)

SÍ

(5) i (6)

SÍ

(5) i (6)

SÍ

(6)

SÍ

(5) i (6)

SÍ

(5)

SÍ

(5) i (6)

NO

(5) i (6)

SÍ

(6)

SÍ

(5)

SÍ

(6)

(1) No manifestar posseir ni aportar document acreditatiu del requisit específic: estar en
possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent
(apartat 2.2 bases específiques).
L’exclusió dels aspirants per aquest motiu es pot esmenar mitjançant instància
genèrica declarant quina és la titulació mínima exigida que l’aspirant posseeix, o bé
aportant una còpia d’aquesta titulació.
(2) No aportar document acreditatiu del requisit d’edat (apartat 2.4 bases específiques):
DNI, passaport o carnet de conduir.
L’exclusió dels aspirants per aquest motiu es pot esmenar mitjançant instància
genèrica aportant una còpia del document on consti la data de naixement (DNI,
passaport o carnet de conduir).
(3) Excedir l’edat màxima establerta de 38 anys (apartat 2.4 bases específiques).
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(4) No manifestar posseir ni aportar document acreditatiu del requisit específic: carnet de
conduir B (apartat 2.6 bases específiques).
L’exclusió dels aspirants per aquest motiu es pot esmenar mitjançant instància
genèrica aportant una còpia del carnet de conduir.
(5) No aportar compromís de portar armes mitjançant declaració jurada (apartat 2.8
bases específiques).
L’exclusió dels aspirants per aquest motiu es pot esmenar mitjançant instància
genèrica aportant el model de declaració jurada disponible a la pàgina web de
l’Ajuntament,
clicant
al
següent
enllaç:
https://tramits.manlleu.cat/siac/Procedimiento_ver_doc.aspx?solComp=2070
(6) No aportar document acreditatiu de l’abonament de la taxa de drets d’examen de 25
euros, o de la bonificació o l’exempció corresponent.
L’exclusió dels aspirants per aquest motiu únicament es podrà esmenar aportant una
còpia del resguard d’ingrés del pagament de la taxa realitzat dins del període de
presentació d’instàncies, o bé del període de 10 dies addicionals atorgat per esmenar
el pagament de la taxa des de l’endemà de la data de notificació individual de cada
aspirant per aquest motiu d’acord amb el que s’ha exposat en l’anterior fet 4t, de
manera que en cap cas es pot considerar que durant el termini de deu (10) dies
hàbils de presentació d’esmenes que s’iniciarà amb la publicació d’aquesta resolució
s’obre un nou termini per poder efectuar el pagament de la taxa, més enllà dels
terminis anteriorment indicats.
Tercer.Nomenar els membres del Tribunal qualificador de les proves, que estarà
format per les següents persones:
Presidència:
Sr. Jesús Calvo i Barea (titular)
Sr. Joan Salvans i Codina (suplent)
Vocalies:
Sr. Francesc Villena i Rovira (titular), a proposta de l’ISPC
Sra. M Lourdes Rota i Benito (suplent), a proposta de l’ISPC
Sr. Miquel Martinez i Pavon (titular), a proposta de la DGAS
Sr. Josep Pàrraga i Trigo (suplent), a proposta de la DGAS
Sra. Marta Riba i Mata (titular)
Sra. Míriam Gonzalez Calvo (suplent)
Sra. Alícia Vila i Torrents (titular), que actuarà com a secretaria del Tribunal
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Sra. Montse Riera i Gibert (suplent)
Els membres del Tribunal s’han d’abstenir i els aspirants els poden recusar si incorren en
algun dels supòsits previstos a l’article 23.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic
del sector públic.
En el cas que algun dels membres del Tribunal incorri en qualsevol de les circumstàncies
assenyalades en l'article esmentat s'abstindrà de participar en el procés selectiu i ho
comunicarà al president del Tribunal que resoldrà el que sigui procedent.
Els/les aspirants podran promoure la recusació dels membres del Tribunal en qualsevol
moment del procés selectiu, de conformitat amb el que disposa l'article 24 de la Llei abans
citada.
Quart.Convocar els membres del Tribunal qualificador de les proves per a la seva
constitució en el lloc, dia i hora següents:
Lloc: Casa de la Vila, Plaça Fra Bernadí, 6 de Manlleu
Data: Dimarts, 10 de setembre de 2019
Hora: 8:00 hores del matí
Cinquè.Convocar els/les aspirants admesos/es per dur a terme els exercicis del
procés selectiu. Concretament, els exercicis es duran a terme en el següent ordre
PRIMERA PROVA: PROVA CULTURAL
 Lloc: Museu del Ter (Auditori Roca), Passeig del Ter, 2 de Manlleu
 Data: Dimarts, 10 de setembre de 2019
 Hora: 9:00 hores del matí
SEGONA PROVA: DE CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA(aspirants no exempts)




Lloc: Museu del Ter (Auditori Roca), Passeig del Ter, 2 de Manlleu
Data: Dimarts, 10 de setembre de 2019
Hora: 9:30 hores del matí

TERCERA PROVA: PROVA D’APTITUD FÍSICA





Lloc: Pavelló municipal, Passeig del Ter s/n de Manlleu
Data: Dimarts, 10 de setembre de 2019
Hora: 10:30 hores del matí
Es recorda als aspirants que per a la realització d’aquesta prova cal aportar
un certificat mèdic de data no superior a tres mesos anteriors al dia 10 de
setembre de 2019.

L’ordre d’actuació dels aspirants i les aspirants, d’acord amb el sorteig que el dia 6 de
setembre de 2017, a la seu de l’Ajuntament, serà iniciant per les persones amb el primer
cognom amb la lletra “C”.
Sisè.Publicar l’extracte d’aquesta resolució, amb la llista completa de les persones
admeses i excloses i la llista d’exemptes de realitzar els exercicis de coneixements de la
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llengua catalana en el tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament, i als membres del Tribunal
qualificador de les proves, comunicar-ho electrònicament.
(...)”
F_FIRMA_1
SIGNATURA ELECTRÒNICA
L'alcalde accidental
Enric Vilaregut i Saez
28-08-2019 11:58
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