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ANUNCI 
 

 
Per acord de la Junta de Govern Local de data 5 d’octubre de 2017 s'ha procedit a l'aprovació 
de la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos a les proves selectives per la creació d’una 
borsa d’interins per a cobrir les places d’agent de policia local,  mitjançant concurs-oposició 
lliure, el qual transcrit literalment diu com segueix: 

“Primer.-  Aprovar la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos a les proves 
selectives del esmentat concurs oposició lliure de la següent manera:  

Aspirants admesos 

DNI 

29114167P 

52429078A 

39369898Q 

44015806Q 

47771959Q 

47155296Y 

39725059B 

38130584B 

39737603C 

47841463Z 

47100342E 

53310419F 

77310453R 

52212553T 

52219141X 

36524241B 

44415760T  

46751376N  
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52422637W  

39725652Y  

46982093Q  

39725403X  

39470216P  

44874887R  

46972157Q  

47761523E  

45647229A  

38146617J  

45641312C  

Aspirants Exclosos amb detall de la causa d’exclusi ó 
 

DNI MOTIU EXCLUSIÓ 

39715650D 
Manca documentació justificativa base segona punt 8 i base tercera apartat 
1.c) 

40562650B 
Manca documentació justificativa base segona punt 8 i base tercera apartat 
1.c) 

45485740C 
Manca documentació justificativa base segona punt 8  base tercera apartat 
1.c) 

47767679Z Manca documentació justificativa base segona punt 8  

48004811Q 
Manca documentació justificativa base segona punt 8 i base tercera apartat 
1.c) 

47765180E Manca documentació justificativa base  tercera apartat 1.e) 

47772990N Manca documentació justificativa base  tercera apartat 1.e) 

53652633G 
Manca documentació justificativa base segona punt 8 i base tercera apartat 
1.c) i 1.e) 

39917896Q Manca documentació justificativa base tercera apartat  1.e) 
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46460361Q 
Manca documentació justificativa base segona punt 8 i base tercera apartat 
1.c) 

39727226Q 
Manca documentació justificativa base segona punt 8 i base tercera apartat 
1.c) i 1.e) 

37391773Y Manca documentació justificativa base  tercera apartat 1.e) 

  

Segon.- Queden exempts de la realització de la prova de llengua catalana 
corresponent al nivell B 2 els següents aspirants:      

 

DNI 

29114167P 

52429078A 

39369898Q 

47771959Q 

47155296Y 

39725059B 

38130584B 

39737603C 

47841463Z 

47100342E 

53310419F 

77310453R 

52212553T 

36524241B 

44415760T 

44015806Q 
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Tercer.-  Nomenar al Tribunal qualificador següent: 

  

President: 

 Titular: Isabel Blasón Berdasco 

Suplent: Eva Acosta Acosta 

   

Vocal: 

Institut de Seguretat Pública de Catalunya 

Titular: Pere Ferré Bundó 

Suplent: Albert Romero Pizarro 

  

Vocal: 

Direcció General d’Administració de Seguretat 

Titular: Basilio Rubio Bereda 

Suplent: Joan Espejo Lobato 

  

Vocal: 

 Titular: Joan Nogales Lozano 

Suplent: Francisco Martin Alvarez 

 

Vocal: 

 Titular: Imma Forns i Gabarró 

Suplent: Enric Casellas i Tetas  
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Secretari/ària 

Titular: Joan Nogales Lozano 

Suplent: Enric Casellas i Tetas 

Quart.-  Convocar a tots els aspirants que hagin de realitzar la prova de català, i als 
membres del Tribunal qualificador, pel dia 7 de novembre de 2017, a les 9 hores,  a la 
Casa de Cultura.  

Cinquè .- Convocar als aspirants, que hagin superat la prova  de llengua catalana i 
aquells que hagin acreditat documentalment el nivell de llengua catalana exigida en les 
bases, pel  dia  13 de novembre de 2017, a les 9 hores, al Poliesportiu Municipal  per 
tal de portar a terme les proves físiques. Es recorda als aspirants que, que en aquest 
dia  hauran de lliurar al tribunal un certificat mèdic oficial  d’acord amb allò que preveu 
les bases. Així mateix, cal tenir en compte que la validesa d’aquests certificats és de 3 
mesos a comptar des de la data de la seva expedició 

Sisè.-  Per a la resta de proves, serà el Tribunal Qualificador el que estipuli una data, 
la qual serà comunicada als aspirants el mateix dia  13 de novembre  de 2017. 

Es recorda a tots els aspirants que hauran de presentar-se amb del Document 
Nacional d’Identitat en totes i  cada una  de les proves que realitzin. 

Setè.- Publicar el present acord al Tauler d’anuncis i a la pàgina web de l’Ajuntament 
www.arbocenc.org  

Vuitè.-  Notificar el present acord als membres del Tribunal, convocant-los a la Casa de 
Cultura a les 8 hores del dia 7 de novembre de 2017, als efectes de constituir el 
Tribunal. 

  

L’Arboç, document signat electrònicament 

 


