
Identificació de l’expedient

Llista provisional admesos/es i exclosos/es i anunci realització de les proves 1 i 2  (prova 
pràctica d’avaluació de competències bàsiques i prova d’aptitud física) del procés selectiu de 
provisió mitjançant concurs amb proves de mobilitat horitzontal d’una plaça d’agent de la 
policia local a l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.

Relació de fets

1.- Vistes les bases de la convocatòria del de provisió mitjançant concurs amb proves de 
mobilitat horitzontal d’una plaça d’agent de la policia local a l’Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans aprovada per resolució de l’alcaldia de data 27 de maig de 2020, publicada en el 
DOGC núm. CVE-DOGC-A-20149057-2020 de data 03/06/2020, al BOP amb núm. CVE 
2020012768 de data 02/06/2020, al tauler d’edictes electrònic i a la pàgina web de 
l’Ajuntament així com extracte de la convocatòria publicat en el BOE núm. 170 de data 18 de 
juny de 2020.

2.- Vist l’establert en el punt 5.10 de les bases generals on s’estableix que el termini de 
presentació d’ instàncies serà de 20 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de la 
convocatòria al DOGC. El termini per a presentar sol·licituds va ser del 4 al 23 de juny de 2020 
(ambdós inclosos).

3.- Finalitzat el termini de presentació d’instàncies sol·licitant participar en la convocatòria de 
referència, cal procedir a l’aprovació provisional de la llista dels aspirants admesos/es i, en el 
seu cas, exclosos/es, conforme al disposat a les pròpies bases.

Fonaments de dret

Vista la normativa vigent en la matèria: 

Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les 
entitats locals. 
Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, de refosa en un text únic dels preceptes de 
determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública. 
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques 
de Catalunya. 
Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques, i en concret allò establert a l’article 33. 
Real Decret Llei 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de l’Estatut bàsic de 
l’empleat públic.

Atès allò establert a les bases generals i específiques reguladores de la convocatòria.

RESOLC:

1.- Aprovar provisionalment la següent relació de les persones candidates admeses i excloses 
de conformitat amb els requisits exigits a les bases de la convocatòria per a cobrir mitjançant 

cpb/arm/olr
Assumpte: Resolució de l’Alcaldia aprovant llista 

provisional admesos/exclosos d’Agent  
concurs amb proves de mobilitat horitzontal



concurs amb proves de mobilitat horitzontal d’una plaça d’agent de la policia local a 
l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.

Referència
Quatre últims dígits 

i lletra DNI
Admès/a o 

Exclòs/a Motiu de l’exclusió

APM01 1233H Admès/a

APM02 6644E Exclòs/a

La documentació presentada no acredita en 
absolut complir els requisits específics establerts 
a la base segona de les bases de la convocatòria: 
2 anys d’antiguitat com a funcionari/a de 
carrera en la mateixa categoria (agent de la 
Policia Local), o si s’escau, en una categoria 
equiparada a la que és objecte de convocatòria 
a qualsevol cos de la Policia Local de Catalunya.

Aquesta llista provisional esdevindrà automàticament definitiva de no presentar-se 
al·legacions per part dels aspirants, sense necessitat de nova publicació.

2.- Concedir un termini de cinc dies per a esmenes o reclamacions possibles a comptar des de 
la publicació d’aquesta resolució al tauler d’edictes electrònic i a la pàgina Web de 
l’Ajuntament.

3- Es convoca a l’aspirant admès a la convocatòria per a la realització de la prova 1  (prova 
pràctica d’avaluació de competències bàsiques) el dia 15 de juliol de 2020 a les 9 hores del 
matí, a l’Auditori de la Prefectura de la Policia Local (Passeig de la Carrerada, 51).
Posteriorment es portarà a terme la prova 2 (prova d’aptitud física). El lloc de realització serà 
al Pavelló Municipal d'Esports Maria Victor (Passeig de la Carrerada, 55). Per aquesta prova, se 
li requereix a l’opositor que per poder efectuar aquest exercici caldrà aportar el certificat 
mèdic oficial on es faci constar que és apte per poder efectuar les proves físiques establertes. 
La data d’expedició del certificat mèdic no podrà ser superior a 3 mesos d’antelació a la data 
de celebració de les proves físiques. 

4.- Convocar el tribunal qualificador el dia 15 de juliol de 2020 a les 8:30 hores del matí, 
a l’Auditori de la Prefectura de la Policia Local (Passeig de la Carrerada, 51), per a la 
realització de les proves 1 i 2  (prova pràctica d’avaluació de competències bàsiques i prova 
d’aptitud física).

5.- Fer pública aquesta resolució, procedint la seva publicació en al tauler d’edictes 
electrònic i a la pàgina Web de l’Ajuntament, tal i com s’estableix a les bases de la 
convocatòria. 

Palau-solità i Plegamans, 1 de juliol de 2020
             Ho mana i signa
                   L’alcalde                                                                          La secretària 
     

           Oriol Lozano Rocabruna                                       Mª Assumpció Rodriguez Marín
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