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ANUNCI

Per Decret d’alcaldia núm. 2021/3, de 7 de gener, s’aprova la llista definitiva de 
persones aspirants admeses i excloses al procés selectiu de promoció interna per la 
cobertura d’una plaça vacant de caporal.

“RESOLUCIÓ D’ALCALDIA                               
     
CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS DE PROMOCIÓ INTERNA D’UNA PLAÇA DE 
CAPORAL

LLISTAT PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES

De conformitat amb les bases de la convocatòria del procés de promoció interna per 
la cobertura d’una plaça de caporal, aprovades per la Junta de Govern Local en data 
30 de juliol de 2020, i fent ús de les atribucions que tinc conferides per la legislació 
vigent.

Es fa publica la llista definitiva de les persones aspirants admeses i excloses i 
s’exposa al Tauler d’anuncis de la Corporació i a la web municipal www.ser.cat. 

Les dades personals es publiquen d’acord amb la disposició addicional setena de la 
Llei 3/2018 de 5 de desembre.

En exercici de les competència que tinc atribuïdes per l’article 53, núm. 1, i) del 
Text refós de la Llei municipal i de Règim local de Catalunya, aprovat per Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i l’article 82 del Reglament de personal, 

RESOLC,

Primer.- Aprovar definitivament la llista de les persones aspirants admeses i 
excloses del procés de promoció interna per la cobertura d’una plaça de caporal, 
segons els llistats següents:

ADMESOS:

ASPIRANT DNI

Exempció 
prova llengua 

catalana

Checa Mesa, Jordi .....233H Exempt

Gómez Verdugo, David Manuel ...0471..
Exempta

Muñoz Girona, Jorge 4350.....
No exempt

Soto Casal, Miguel Jesus ..5021...Y No exempt

Flaquer Candelas, Jordi ....2970. Exempt
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EXCLOSOS:

ASPIRANTS 
(número de 

registre 
d'entrada)

Motiu d'exclusió
Exempció 

prova 
llengua 
catalana

2020/4857 No compleix el requisit de la base 3.c Exempt

Segon.- Establir la composició del tribunal qualificador, format per les persones 
següents, d’acord amb la base setena:

Presidenta: Sra. Marina Escribano Maspons, Tècnica d’Administració General de 
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana.

o Suplent: Jordi Blanco de Alba Freixa, Delineant de l’Ajuntament de 
Santa Eulàlia de Ronçana.

Secretària: Sra. Lurdes Gimeno Maspons, Administrativa de l’Ajuntament de Santa 
Eulàlia de Ronçana.

o Suplent: Anna Valls Sabates, Administrativa de l’Ajuntament de 
Santa Eulàlia de Ronçana.

Vocal: Sr. Manuel Ruiz Sanchez, Inspector en Cap de la Policia Local de Caldes de 
Montbui.

o Suplent: Joaquim Ruiz Monleon, Sergent de la Policia Local de Caldes 
de Montbui.

Membre designat per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya

- Sr. Francisco Javier Almendrote Cano, sotinspector de la Policia Municipal de 
Mollet del Vallès 

o Suplent: Josep Guerrero Mateos, Sergent de la Policia Local de 
Granollers  

Membre designat per la Direcció General d’Administració de seguretat

- Sr. Manel Vivas García, Cap de la Policia Local de la Roca del Vallès
o Suplent: Joan Antoni Tolós Seaton Caporal de la Policia Local de 

Canet de Mar.

El tribunal podrà disposar la incorporació d’assessors especialistes perquè 
col·laborin amb els seus membres en la valoració de les proves.

Tercer.- Convocar als aspirants a la realització de les proves psicotècniques que 
tindran caràcter eliminatori.
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Data: 14 de gener de 2021
Horari: 8:00 a 10h proves psicotècniques.

11:00 a 14:00 entrevistes individuals
Lloc: C. Pau Casals 1, 4t
08402 Granollers

Quart.- Publicar aquesta resolució als efectes de notificació a les persones 
interessades al tauler d’anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament i a la pàgina 
web (www.ser.cat).”

Fet que es notifica per al seu coneixement i efectes, amb l’advertiment que contra 
aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, i d’acord amb el que 
estableix l’article 123 i ss. de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, es pot interposar, 
alternativament, amb caràcter potestatiu, recurs potestatiu de reposició davant el 
mateix òrgan qui ha dictat l’acord, en el termini d’un mes a comptar des del dia 
següent al de la recepció d’aquesta notificació, o bé recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos 
a comptar des del dia següent al de la recepció d’aquesta notificació.
No obstant això es podrà interposar qualsevol altre recurs que s’estimi oportú.

La Secretària Accidental
Lurdes Gimeno Maspons

Signat i datat electrònicament
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