
Identificació de l’expedient

Llista provisional admesos/es i exclosos/es i anunci realització dels exercicis 1, 2, 3 i prova de 
català del procés selectiu de provisió dues places d’agent de la policia local (una plaça 
reservada per a dones) i la creació d’una borsa de reposició a l’ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans.

Relació de fets

1.- Vistes les bases de la convocatòria del procés selectiu de provisió dues places 
d’agent de la policia local (una plaça reservada per a dones) i la creació d’una borsa de 
reposició 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-
20149059-2020 de data 03/06/2020, al BOP amb núm. CVE 2020012769 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. 
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.

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

provisional admesos/exclosos d’Agent de Policia 



RESOLC:

1.- Aprovar provisionalment la següent relació de persones candidates admeses i excloses de 
conformitat amb els requisits exigits a les bases de la convocatòria per a provisió de dues 
places d’agent de la policia local (una plaça reservada per a dones) i la creació d’una 
borsa de reposició a l’ajuntament de Palau-solità i Plegamans.

Ref.

Quatre 
últims 
dígits i 

lletra DNI

Admès/a o 
Exclòs/a Motiu de l’exclusió Requeriment

AP01 2263V Exclòs/a Sol·licitud presentada fora de 
termini.

AP02 0183Y Exclòs/a

Per manca de pagament de la 
taxa pels drets d'examen dins 
del termini de presentació de 
sol·licituds.

AP03 6214S Admès/a

AP04 1760T Admès/a
Cal que aporti la sol·licitud amb 
el model normalitzat requerit a 
les bases de la convocatòria.

AP05 6312X Exclòs/a

Per manca de pagament de la 
taxa pels drets d'examen dins 
del termini de presentació de 
sol·licituds.

AP06 1508P Admès/a

AP07 7963J Exclòs/a

Per manca de pagament de la 
taxa pels drets d'examen dins 
del termini de presentació de 
sol·licituds.

AP08 5557X Admès/a

AP09 6239K Exclòs/a

Per manca de pagament de la 
taxa pels drets d'examen dins 
del termini de presentació de 
sol·licituds.

AP10 4781N Admès/a

AP11 8139E Admès/a
Cal que aporti la sol·licitud amb 
el model normalitzat requerit a 
les bases de la convocatòria.

AP12 7656X Admès/a
AP13 5938S Admès/a
AP14 9048Z Admès/a

AP15 6634B Exclòs/a

Per manca de pagament de la 
taxa pels drets d'examen dins 
del termini de presentació de 
sol·licituds.

AP16 0255F Admès/a
AP17 2493D Admès/a
AP18 2559P Admès/a

AP19 3979V Exclòs/a Per manca de pagament de la 
taxa pels drets d'examen dins 



del termini de presentació de 
sol·licituds.

Ref.

Quatre 
últims 
dígits i 

lletra DNI

Admès/a o 
Exclòs/a Motiu de l’exclusió Requeriment

AP20 4291J Exclòs/a

Per manca de pagament de la 
taxa pels drets d'examen dins 
del termini de presentació de 
sol·licituds.

AP21 4972T Admès/a
AP22 1781W Admès/a
AP23 7274N Admès/a
AP24 1728H Admès/a
AP25 5239Y Admès/a
AP26 9347R Admès/a
AP27 9308C Admès/a
AP28 0680S Admès/a
AP29 5387F Admès/a
AP30 4503C Admès/a
AP31 2989Y Admès/a
AP32 9253N Admès/a
AP33 3048A Admès/a
AP34 4498J Admès/a
AP35 3803K Admès/a
AP36 7844C Admès/a
AP37 5990T Admès/a
AP38 6399H Admès/a
AP39 7110A Admès/a
AP40 4399S Admès/a
AP41 2843K Admès/a

AP42 6382A Admès/a
Cal que aporti la sol·licitud amb 
el model normalitzat requerit a 
les bases de la convocatòria.

AP43 1801Y Admès/a
AP44 3325C Admès/a

AP45 0889P Exclòs/a

Per manca de pagament de la 
taxa pels drets d'examen dins 
del termini de presentació de 
sol·licituds.

AP46 0197A Admès/a
AP47 1993Q Admès/a
AP48 4073A Admès/a
AP49 8370H Admès/a
AP50 3281Z Admès/a
AP51 9025V Admès/a
AP52 6015V Admès/a

AP53 7544V Admès/a Cal que aporti el justificant de 
l’exempció actualitzat.

AP54 1048T Admès/a
AP55 9871Y Admès/a
AP56 6358E Admès/a
AP57 9560X Admès/a
AP58 8482K Admès/a
AP59 6130W Admès/a
AP60 2507B Admès/a



AP61 2723A Admès/a
AP62 0384Y Admès/a
AP63 3850C Admès/a

Ref.

Quatre 
últims 
dígits i 

lletra DNI

Admès/a o 
Exclòs/a Motiu de l’exclusió Requeriment

AP64 7150D Admès/a
AP65 8749W Admès/a
AP66 4094T Admès/a
AP67 6312H Admès/a
AP68 0221H Admès/a
AP69 7026F Admès/a
AP70 2970B Admès/a
AP71 0557P Admès/a
AP72 3704B Admès/a
AP73 6438A Admès/a
AP74 9373J Admès/a
AP75 6600B Admès/a
AP76 2396Q Admès/a
AP77 7296D Admès/a
AP78 4766Y Admès/a
AP79 0818Q Admès/a
AP80 7968D Admès/a
AP81 9834E Admès/a
AP82 5489W Admès/a
AP83 7477Z  Admès/a
AP84 6625G Admès/a
AP85 5693N Admès/a

AP86 1501T Exclòs/a

Per manca de pagament de la 
taxa pels drets d'examen dins 
del termini de presentació de 
sol·licituds.

AP87 2465R Admès/a
AP88 1035V Admès/a

AP89 4887R Exclòs/a

Per manca de pagament de la 
taxa pels drets d'examen dins 
del termini de presentació de 
sol·licituds.

AP90 6013Q Admès/a
AP91 9936D Admès/a
AP92 4991B Admès/a
AP93 5252K Admès/a
AP94 3401B Admès/a
AP95 1528R Admès/a
AP96 3921S Admès/a 
AP97 8925P Admès/a
AP98 2630J Admès/a
AP99 5473W Admès/a

AP100 1958F Admès/a
AP101 9434Q Admès/a

AP102 5567A Exclòs/a

Per manca de pagament de la 
taxa pels drets d'examen dins 
del termini de presentació de 
sol·licituds.

AP103 2423M Admès/a



AP104 2538S Exclòs/a

Per manca de pagament de la 
taxa pels drets d'examen dins 
del termini de presentació de 
sol·licituds.

Ref.

Quatre 
últims 
dígits i 

lletra DNI

Admès/a o 
Exclòs/a Motiu de l’exclusió Requeriment

AP105 6348K Admès/a
AP106 4722C Admès/a
AP107 6042C Admès/a
AP108 5732M Admès/a
AP109 5007D Admès/a
AP110 6315S Admès/a
AP111 4690D Admès/a
AP112 1836S Admès/a

AP113 2380V Admès/a
Cal que aporti la sol·licitud amb 
el model normalitzat requerit a 
les bases de la convocatòria.

AP114 8866N Admès/a

AP115 4966P Admès/a
Cal que aporti la sol·licitud amb 
el model normalitzat requerit a 
les bases de la convocatòria.

AP116 0041P Admès/a

AP117 0774F Admès/a
Cal que aporti la sol·licitud amb 
el model normalitzat requerit a 
les bases de la convocatòria.

AP118 3299W Admès/a
AP119 2094K Admès/a

AP120 7189B Exclòs/a

Per manca de pagament de la 
taxa pels drets d'examen dins 
del termini de presentació de 
sol·licituds.

AP121 2597K Admès/a
AP122 7097B Admès/a
AP124 9194Z Admès/a
AP125 8038E Admès/a
AP126 0351R Admès/a
AP127 3380S Admès/a
AP128 1479E Admès/a
AP129 1742F Admès/a
AP130 2147X Admès/a

AP131 8744E Admès/a
Cal que aporti la sol·licitud amb 
el model normalitzat requerit a 
les bases de la convocatòria.

AP132 6000Y Admès/a
AP133 4413C Admès/a
AP134 2160A Admès/a
AP135 4222P Admès/a

AP136 9240M Exclòs/a

Per manca de pagament de la 
taxa pels drets d'examen dins 
del termini de presentació de 
sol·licituds.

AP137 0363H Admès/a
AP138 7483Z Admès/a
AP139 6581T Admès/a



AP140 9664D Exclòs/a

Per manca de pagament de la 
taxa pels drets d'examen dins 
del termini de presentació de 
sol·licituds.

AP141 9801Z Admès/a

Ref.

Quatre 
últims 
dígits i 

lletra DNI

Admès/a o 
Exclòs/a Motiu de l’exclusió Requeriment

AP142 9241G Admès/a
AP143 2653M Admès/a

AP144 4562S Admès/a Cal que aporti el justificant de 
l’exempció actualitzat.

AP145 7706Y Admès/a
AP146 1013S Admès/a
AP147 7544T Admès/a
AP148 5547M Admès/a

AP149 0634Y Admès/a
Cal que aporti la sol·licitud amb 
el model normalitzat requerit a 
les bases de la convocatòria.

AP150 0824C Admès/a

AP151 4541H Admès/a
Cal que aporti la sol·licitud amb 
el model normalitzat requerit a 
les bases de la convocatòria.

AP152 8787W Admès/a

AP153 4696C Exclòs/a

Per manca de pagament de la 
taxa pels drets d'examen dins 
del termini de presentació de 
sol·licituds.

AP154 3467G Admès/a

AP155 6857A Exclòs/a

Per manca de pagament de la 
taxa pels drets d'examen dins 
del termini de presentació de 
sol·licituds.

AP156 3501C Admès/a
AP157 5081Z Admès/a
AP158 5828P Admès/a
AP159 9823R Admès/a
AP160 3281D Admès/a
AP161 7111K Admès/a
AP162 5400J Admès/a
AP163 5194H Admès/a
AP164 6645X Admès/a
AP165 6970A Admès/a

AP166 8952B Exclòs/a

Per manca de pagament de la 
taxa pels drets d'examen dins 
del termini de presentació de 
sol·licituds.

AP167 4964Z Admès/a
AP168 2371K Admès/a

AP169 6174Q Exclòs/a

Per manca de pagament de la 
taxa pels drets d'examen dins 
del termini de presentació de 
sol·licituds.



AP170 7485T Admès/a

AP171 0504 H Exclòs/a Sol·licitud presentada fora de 
termini.

AP172 6872 C Exclòs/a Sol·licitud presentada fora de 
termini.

AP173 6777N Admès/a

Ref.

Quatre 
últims 
dígits i 

lletra DNI

Admès/a o 
Exclòs/a Motiu de l’exclusió Requeriment

AP174 2633G Admès/a

2.- Els aspirants exclosos, i els omesos per no figurar en la llista provisional d’admesos i 
exclosos, disposaran d’un termini de 10 dies hàbils per formular les reclamacions que 
s’escaiguin, a comptar des de la publicació d’aquesta resolució al tauler d’edictes 
electrònic i a la pàgina Web de l’Ajuntament.

3.- Respecte d’aquells aspirants quines sol·licituds tenen defectes subsanables (que 
figuren a l’apartat “Requeriment”), es concedeix un termini de 10 dies hàbils per 
subsanacions i/o aportació de la documentació assenyalada, posant de manifest que 
en cas contrari, se’ls tindrà per desistits de la seva petició, de conformitat amb allò 
establert a l’article 68 de la Llei 39/2015, de Procediment Administratiu de les 
Administracions Públiques.

3.- Es convoca als aspirants admesos:

Dia Hora Lloc Prova
29/07/2020 9 hores Escola Can Cladellas Prova 1 i 2 (cultural i 

teòrica)
29/07/2020 Un cop finalitzades 

les proves 1 i 2
Escola Can Cladellas Prova de Català

31/07/2020 8:30 hores Pavelló Municipal 
d'Esports Maria Víctor

Prova 3 (aptitud física) *

*Per a la realització d’aquesta prova els i les aspirants han de lliurar al tribunal un certificat mèdic oficial 
en el qual es faci constar que reuneixen les condicions físiques necessàries per a portar-les a terme. 
Aquest certificat mèdic ha d’estar expedit com a màxim tres mesos abans de la data de realització de les 
proves d’aptitud física. La no presentació d’aquest certificat comporta l’exclusió automàtica de l’aspirant 
del procés selectiu.

4.- El aspirants admesos que hagin acreditat disposar del certificat de català B2 d’acord amb el 
que s’estableix a les bases de la convocatòria, queden exempts/es d’efectuar la prova de 
català. La resta d’aspirants que hagin de realitzar la prova de català serà el dia i hora a dalt 
indicats.

5.-  El tribunal qualificador per a la convocatòria per a la provisió per concurs-oposició 
lliure de dues places d’Agent de la Policia Local de Palau-solità i Plegamans, estarà 
format pels següents membres:



- President: Francesc Pallarols Rusca, funcionari/a de l’Ajuntament de Palau-
solità i Plegamans
Suplent: Mª Assumpció Rodríguez Marín

- Secretària: Cristina Pérez Buges 
Suplent:  Carmen Pérez Garcia

- Vocal 1:  Sr. Xavier Virgili Abelló, Inspector de la Policia Local de Palau-solità i 
Plegamans.
Suplent: Angel Gallego Geijo. 

- Vocal 2: Sr. Xavier Cabot i Soler, Cap de la Policia de Matadepera.
Suplent: Jose Ramón Martínez Sánchez.

- Vocal 3: Francesc Turrillo Gómez designat per la Direcció General 
d’Administració de Seguretat.
Suplent: Jose Guerra Flores                            

- Vocal: 4: Joan Jordán Domènech designat per l'Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya.
Suplent:  Manuel Ruiz Sanchez.

6.- Convocar el tribunal qualificador el dia 29 de juliol de 2020 i el dia 31 de juliol de 
2020,  per a la realització dels exercicis 1, 2 i 3 (cultural, teòrica i aptitud física) i prova de 
català del procés selectiu de provisió dues places d’agent de la policia local (una plaça 
reservada per a dones) i la creació d’una borsa de reposició a l’ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans.

6.- 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, a la data de la signatura electrònica.

             Ho mana i signa
                   L’alcalde                                                               
                                                                                                 La secretària 

       Oriol Lozano Rocabruna                                       Mª Assumpció Rodriguez Marín
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