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Identificació de l’expedient
Relatiu a l’esmena de la llista d’aspirants admesos/es i exclosos/es del procés selectiu per a la constitució
d'una borsa de treball d'agents interins de la Policia Local, expedient 4452/2018.
Antecedents
1. Mitjançant Decret d’Alcaldia número 494/2018, de data 2 d'octubre, es va aprovar la llista d’aspirants
admesos/es i exclosos/es, composició del tribunal i dates del procés selectiu per a la constitució d'una borsa
de treball d'agents interins de la Policia Local, corresponent a les bases reguladores aprovades per la Junta
de Govern Local en data 6 de juliol de 2018 i número d’expedient 4452/2018.
2. En l’esmentat decret, entre d’altres, consta:
Aspirants admesos/es
NOM I COGNOMS

PROVA DE CATALÀ

GRINO F M

Prova de català

Aspirants exclosos/es
NOM I COGNOMS

PROVA DE CATALÀ

MOTIU DE L'EXCLUSIÓ

AGUILAR A C

Prova de català

Manca titulació exigida requisits i carnet de
conduir A2 i B

AGUILAR M A

Exempt/a

Manca sol·licitud específica i DARDO fora de
termini

ALVAREZ C E

Prova de català

Manca pagament drets d'examen

ASENSIO H M

Exempt/a

Manca pagament drets d'examen i certificat
d'antecedents penals fora de termini

BEJARANO V JA

Prova de català

Manca pagament drets d'examen

BONET N J

Exempt/a

Manca certificat d'antecedents penals
actualitzat i pagament drets d'examen

CANO P F

Exempt/a

Manca certificat d'antecedents penals
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DE LA ROSA S M

Exempt/a

Manca sol·licitud específica, CV, pagament
drets d'examen, certificat d'antecedents penals
fora de termini i titulació il·legible

DUARTE P R

Exempt/a

Manca certificat d'antecedents penals

EL HAIDOURI B A

Exempt/a

Manca CV, pagament drets d'examen i certificat
d'antecedents penals.

ESCAMEZ V X

Exempt/a

Manca certificat d'antecedents penals i
pagament drets d'examen

FERNANDEZ C A

Exempt/a

Manca certificat d'antecedents penals

FERNANDEZ N M

Exempt/a

Certificat d'antecedents penals fora de termini

GARCIA C M

Exempt/a

Manca sol·licitud específica, certificat
d'antecedents penals i carnet de conduir A2

GARCIA E A

Exempt/a

Manca certificat d'antecedents penals, CV i
pagament drets d'examen

GOMEZ L R

Exempt/a

Certificat d'antecedents penals fora de termini,
DNI i carnet conduir il·legibles

GONZALEZ G N

Exempt/a

Manca certificat d'antecedents penals i
pagament drets d'examen

GONZALEZ S S

Exempt/a

Manca pagament drets d'examen i carnet de
conduir il·legible

GUERRERO C E

Exempt/a

Carnet de conduir sense vigència i certificat
d'antecedents penals fora de termini

GUZMAN R R

Exempt/a

Manca certificat d'antecedents penals

HERMOSO O A

Prova de català

Manca pagament drets d'examen, DNI i carnet
de conduir il·legible

HERRERA A C

Exempt/a

Certificat d'antecedents penals fora de termini

JIMENEZ A D

Prova de català

Manca sol·licitud específica, pagament drets
d'examen i certificat d'antecedents penals fora
de termini

JURADO LL JD

Exempt/a

Manca certificat d'antecedents penals

LOPEZ G B

Prova de català

Sol·licitud fora de termini

LORENTE R F

Prova de català

Manca la documentació que es demana als
requisits

MARIN Q J

Exempt/a

Certificat del SOC fora de termini

MARTINEZ R S

Exempt/a

Certificat d'antecedents penals fora de termini

MOLINE G M

Exempt/a

Manca pagament drets d'examen

MORILLO P VM

Exempt/a

Certificat d'antecedents penals i certificat SOC
fora de termini

MUÑOZ G S

Exempt/a

Manca certificat d'antecedents penals

NICOLAU Z M

Exempt/a

Manca CV, certificat d'antecedents penals i
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certificat SOC fora de termini
PELAEZ C M

Exempt/a

Manca carnet de conduir A2 i B, certificat
d'antecedents penals i certificat SEPE fora de
termini

PRIEGO S A

Exempt/a

Manca certificat d'antecedents penals

RACAJ F A

Exempt/a

Manca certificat d'antecedents penals i
certificat SOC fora de termini

REINA G X

Prova de català

Manca pagament drets d'examen i certificat
d'antecedents penals fora de termini

REINA M C

Exempt/a

Manca pagament drets d'examen, carnet
conduir il·legible i certificat d'antecedents
penals

RIZO L D

Exempt/a

Manca pagament drets d'examen i certificat
d'antecedents penals

ROMERO C O

Exempt/a

certificat d'antecedents penals fora de termini

RUBIO V O

Exempt/a

Manca certificat d'antecedents penals

SABATE A G

Exempt/a

Certificat d'antecedents penals fora de termini

SAENZ DE IÑIGO E J

Exempt/a

Manca pagament drets d'examen

SANCHEZ O FJ

Prova de català

Manca certificat d'antecedents penals
actualitzat.

SEVILLA B A

Exempt/a

Certificat d'antecedents penals fora de termini.

SOLA B I

Prova de català

Manca sol·licitud específica i tota la
documentació que es demana als requisits

VENTURA C D

Exempt/a

Manca pagament drets d'examen

VRANCEANU S DA

Exempt/a

Manca certificat d'antecedents penals, CV i
pagament drets d'examen

Vocals pertanyents al cos de la Policia Local:
Un representant de la Direcció General d'Administració de Seguretat.
•

Titular: el senyor Enric Olmo Rios.

•

Suplent: la senyora Manuela Pérez Ruiz.

3. L’aspirant PRIEGO S A, en data 3 d'octubre de 2018, dins el període d’esmenes, mitjançant registre
d’entrada E/12264/2018, aporta certificat d'antecedents penals vigent.
4. L’aspirant MARIN Q J, en data 4 d'octubre de 2018, dins el període d’esmenes, mitjançant registre
d’entrada E/12318/2018, aporta certificat del SOC actualitzat.
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5. L’aspirant NICOLAU Z M, en data 4 d'octubre de 2018, dins el període d’esmenes, mitjançant registre
d’entrada E/12314/2018, aporta certificat d'antecedents penals vigent, certificat actualitzat del SOC i
currículum vitae.
6. L’aspirant HERMOSO O A, en data 5 d'octubre de 2018, dins el període d’esmenes, mitjançant registre
d’entrada E/12388/2018, aporta fotocòpia del carnet de conduir i DNI, comprovant del pagament de les taxes
i certificat del nivell C de català.
7. L’aspirant MONGUILOD R JM, en data 5 d'octubre de 2018, dins el període d’esmenes, mitjançant
registre d’entrada E/12372/2018, aporta certificat d'antecedents penals vigent i sol·licita l'esmena del Decret
d'Alcaldia número 494/2018, de data 2 d'octubre, en el qual no constava en cap de les llistes.
8. L’aspirant PELAEZ C M, en data 8 d'octubre de 2018, dins el període d’esmenes, mitjançant registre
d’entrada E/12397/2018, aporta carnet de conduir A2 i B, certificat d'antecedents penals, de data 17 de
gener de 2018, i certificat del SOC de no rebre prestacions en data 6 d'octubre de 2018. Aquest document
no justifica que l'aspirant es trobés en situació d'atur dins el termini de presentació de sol·licituds del 26 de
juliol al 14 d'agost de 2018.
9. L’aspirant ROMERO C O, en data 5 d'octubre de 2018, dins el període d’esmenes, mitjançant registre
d’entrada E/12322/2018, aporta certificat d'antecedents penals vigent.
10. L’aspirant GOMEZ L R, en data 8 d'octubre de 2018 i en data 9 d'octubre de 2018, dins el període
d’esmenes, mitjançant registres d’entrada E/12399/2018 i E/12464/2018, aporta certificat d'antecedents
penals vigent, fotocòpia llegible del carnet de conduir i del DNI, respectivament.
11. L’aspirant RUBIO V O, en data 8 d'octubre de 2018, dins el període d’esmenes, mitjançant registre
d’entrada E/12409/2018, aporta certificat d'antecedents penals vigent.
12. L’aspirant REINA G X, en data 8 d'octubre de 2018, dins el període d’esmenes, mitjançant registre
d’entrada E/12406/2018, aporta certificat d'antecedents penals vigent, comprovant del pagament de les
taxes i certificat del nivell B de català.
13. L’aspirant GRINO F M, en data 9 d'octubre de 2018, dins el període d’esmenes, mitjançant registre
d’entrada E/12497/2018, aporta certificat del nivell C de català.
14. L’aspirant SEVILLA B A, en data 9 d'octubre de 2018, dins el període d’esmenes, mitjançant registre
d’entrada E/12473/2018, aporta certificat d'antecedents penals vigent.
15. L'aspirant DE LA ROSA S M, en data 10 d'octubre de 2018, dins el període d'esmenes, mitjançant
registre d'entrada E/12552/2018, aporta comprovant del pagament dels drets d'examen, currículum vitae,
titulació, certificat d'antecedents penals vigent i sol·licitud específica de la convocatòria.
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16. L'aspirant AGUILAR M A, en data 11 d'octubre de 2018,dins el període d'esmenes, mitjançant registre
d'entrada E/12548/2018, aporta certificat del SOC justificatiu de l'excepció del pagament dels drets d'examen
i sol·licitud específica de la convocatòria.
17. L'aspirant SAENZ DE IÑIGO E J, en data 11 d'octubre de 2018, dins el període d'esmenes, mitjançant
registre d'entrada E/12531/2018, aporta comprovant del pagament dels drets d'examen.
18. L'aspirant GONZALEZ S S, en data 10 d'octubre de 2018, dins el període d'esmenes, mitjançant registre
d'entrada E/12532/2018, aporta comprovant del pagament dels drets d'examen i fotocòpia del carnet de
conduir llegible.
19. L'aspirant JURADO LL JD, en data 11 d'octubre de 2018, dins el període d'esmenes, mitjançant registre
d'entrada E/12585/2018, aporta certificat d'antecedents penals vigent.
20. L'aspirant FERNANDEZ N M, en data 16 d'octubre de 2018, dins el període d'esmenes, mitjançant
registre d'entrada E/12683/2018, aporta certificat d'antecedents penals vigent.
21. L'aspirant VRACEANUS S DA, en data 16 d'octubre de 2018, dins el període d'esmenes, mitjançant
registre d'entrada E/12605/2018, aporta certificat d'antecedents penals vigent.
22. L'aspirant PELAEZ C M, en data 16 d'octubre de 2018, dins el període d'esmenes, mitjançant registre
d'entrada E/12603/2018, aporta certificat delictes sexuals, certificats del SEPE conforme no és beneficiari de
subsidi dins el període comprès entre el gener de 2018 a l'octubre de 2018, document DARDO de renovació
de sol·licitud en data 11 de juliol de 2018 i informe de vida laboral on consta haver estat contractat dins el
període del 7 d'agost de 2018 al 31 d'agost de 2018, essent el termini per la presentació de les sol·licituds al
procés del 26 de juliol al 14 d'agost de 2018, en el qual el senyor PELAEZ es trobava d'alta a la TGSS i li
correspondria el pagament de les taxes.
23. L'aspirant MUÑOZ G S, en data 16 d'octubre de 2018, dins el període d'esmenes, mitjançant registre
d'entrada E/12639/2018, aporta certificat d'antecedents penals vigent.
24. L'aspirant GUZMAN R R, en data 16 d'octubre de 2018, dins el període d'esmenes, mitjançant registre
d'entrada E/12610/2018, ha tramès una sol·licitud on indica que aporta el certificat de penals sense adjuntar
cap document.
25. L'aspirant LORENTE R F, en data 17 d'octubre de 2018, dins el període d'esmenes, mitjançant registre
d'entrada E/12743/2018, aporta la fotocòpia del DNI, del carnet de conduir, currículum vitae, titulació,
certificat de penals, certificat del nivell de català i certificat del SOC de trobar-se d'alta en el període comprès
des del 18 de gener de 2016 al 10 de juliol de 2018. Aquest document no justifica que l'aspirant es trobés en
situació d'atur dins el termini de presentació de sol·licituds del 26 de juliol al 14 d'agost de 2018.
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26. L'aspirant BONET N J, en data 18 d'octubre de 2018, dins el període d'esmenes, mitjançant registre
d'entrada E/12805/2018, aporta el justificant del pagament dels drets d'examen i certificat d'antecedents
penals vigent.
27. L'aspirant FERNANDEZ C A, en data 18 d'octubre de 2018, dins el període d'esmenes, mitjançant
registre d'entrada E/12788/2018, aporta certificat d'antecedent penals vigent.
28. L'aspirant CANO P F, en data 18 d'octubre de 2018, dins el període d'esmenes, mitjançant registre
d'entrada E/12816/2018, aporta certificat d'antecedents penals de data 18 de juliol de 2018.
29. L'aspirant MOLINE G M, en data 19 d'octubre de 2018, dins el període d'esmenes, mitjançant registre
d'entrada E/12853/2018, aporta el justificant del pagament dels drets d'examen.
30. L'aspirant SABATE A G, en data 19 d'octubre de 2018, dins el període d'esmenes, mitjançant registre
d'entrada E/12834/2018, aporta certificat d'antecedents penals vigent.
31. L'aspirant SANCHEZ O FJ, en data 19 d'octubre de 2018, dins el període d'esmenes, mitjançant registre
d'entrada E/12839/2018, aporta document de consulta d'inexistència d'antecedents penals. La base Tercera
del procés selectiu de la convocatòria indiquen que les sol·licituds hauran d'anar acompanyades de la
certificació de carència d'antecedent penals expedit pel Ministeri de Justícia.
32. L'aspirant REINA M C, en data 20 d'octubre de 2018, fora del període d'esmenes, mitjançant registre
d'entrada E/12856/2018, aporta fotocòpia llegible del carnet de conduir i certificat d'antecedents penals
vigent.
33. En data 4 d'octubre de 2018, el vocal titular designat per la Direcció General d'Administració de
Seguretat, ha enviat un correu electrònic excusant la seva participació en el procés.
34. En data 16 d'octubre de 2018, la vocal suplent designada per la Direcció General d'Administració de
Seguretat, ha enviat un correu electrònic excusant la seva participació en el procés.
35. En data 16 d'octubre de 2018, la Direcció General d'Administració de Seguretat, mitjançant registre
d'entrada E/12670/2018, ha designat un nou vocal i un nou suplent pel procés selectiu de referència:
•

Titular: el senyor Daniel Soriano González Coronado.

•

Suplent: el senyor Francisco Javier Almendrote Cano.

36. En data 23-10-2018, el senyor Albert Terré Parras, Tècnic de Recursos Humans, ha emès un informe
tècnic.
37. En data 30-10-2018, el senyor Antoni Jesús Campelo Rodríguez, Tècnic d'Administració General, ha
emès un informe jurídic.
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38. L’expedient se sotmet a fiscalització per intervenció.
Fonamentació legal
- Base quarta de les bases reguladores del procés selectiu, expedient 4452/2018.
- Article 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal al servei de les
entitats locals de Catalunya.
- Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
- Llei 40/2015 d'1 d'octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic.
Per tot això i fent ús de les atribucions que la normativa em confereix,
RESOLC:
Primer. Aprovar la llista definitiva d’aspirants admesos/es i exclosos/es del procés selectiu per a la
constitució d'una borsa de treball d'agents interins de la Policia Local, expedient 4452/2018:
Aspirants admesos
NOM I COGNOMS

PROVA DE CATALÀ

AGUILAR M A

Exempt/a

ASTIER M J

Exempt/a

BARO F E

Exempt/a

BONET N J

Exempt/a

CABANILLAS F A

Exempt/a

CANAL F H

Exempt/a

DE LA ROSA S M

Exempt/a

FERNANDEZ C A

Exempt/a

FERNANDEZ N M

Exempt/a

FRUCTUOSO R M

Exempt/a

GOMEZ L R

Exempt/a

GOMEZ M JL

Exempt/a

GONZALEZ S S

Exempt/a

GRINO F M

Exempt/a

HERMOSO O A

Exempt/a

JURADO LL JD

Exempt/a

MARIN Q J

Exempt/a

MOLINE G M

Exempt/a

MONGUILOD R JM

Exempt/a

MUÑOZ G S

Exempt/a
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NICOLAU Z M

Exempt/a

PRIEGO S A

Exempt/a

REINA G X

Exempt/a

ROMERO C O

Exempt/a

RUBIO V O

Exempt/a

SABATE A G

Exempt/a

SAENZ DE IÑIGO E J

Exempt/a

SEVILLA B A

Exempt/a

VIDIELLA U E

Exempt/a

Aspirants exclosos/es
NOM I COGNOMS

PROVA DE CATALÀ

MOTIU DE L'EXCLUSIÓ

AGUILAR A C

Prova de català

Manca titulació exigida requisits i carnet de
conduir A2 i B

ALVAREZ C E

Prova de català

Manca pagament drets d'examen

ASENSIO H M

Exempt/a

Manca pagament drets d'examen i certificat
d'antecedents penals fora de termini

BEJARANO V JA

Prova de català

Manca pagament drets d'examen

CANO P F

Exempt/a

Manca certificat d'antecedents penals
actualitzat

DUARTE P R

Exempt/a

Manca certificat d'antecedents penals

EL HAIDOURI B A

Exempt/a

Manca CV, pagament drets d'examen i certificat
d'antecedents penals.

ESCAMEZ V X

Exempt/a

Manca certificat d'antecedents penals i
pagament drets d'examen

GARCIA C M

Exempt/a

Manca sol·licitud específica, certificat
d'antecedents penals i carnet de conduir A2

GARCIA E A

Exempt/a

Manca certificat d'antecedents penals, CV i
pagament drets d'examen

GONZALEZ G N

Exempt/a

Manca certificat d'antecedents penals i
pagament drets d'examen

GUERRERO C E

Exempt/a

Carnet de conduir sense vigència i certificat
d'antecedents penals fora de termini

GUZMAN R R

Exempt/a

Manca certificat d'antecedents penals

HERRERA A C

Exempt/a

Certificat d'antecedents penals fora de termini

JIMENEZ A D

Prova de català

Manca sol·licitud específica, pagament drets
d'examen i certificat d'antecedents penals fora
de termini
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LOPEZ G B

Prova de català

Sol·licitud fora de termini

LORENTE R F

Prova de català

Certificat SOC fora de termini, manca
pagament dret d'examen

MARTINEZ R S

Exempt/a

Certificat d'antecedents penals fora de termini

MORILLO P VM

Exempt/a

Certificat d'antecedents penals i certificat SOC
fora de termini

PELAEZ C M

Exempt/a

Certificat SOC fora de termini, manca
pagament drets d'examen i certificat
d'antecedents penals actualitzat

RACAJ F A

Exempt/a

Manca certificat d'antecedents penals i
certificat SOC fora de termini

REINA M C

Exempt/a

Manca pagament drets d'examen

RIZO L D

Exempt/a

Manca pagament drets d'examen i certificat
d'antecedents penals

SANCHEZ O FJ

Prova de català

Manca certificat d'antecedents penals
actualitzat.

SOLA B I

Prova de català

Manca sol·licitud específica i tota la
documentació que es demana als requisits

VENTURA C D

Exempt/a

Manca pagament drets d'examen

VRANCEANU S DA

Exempt/a

Manca CV i pagament drets d'examen

Segon. Modificar el nomenament dels vocals de la Direcció General d'Administració de Seguretat:
•

Titular: el senyor Daniel Soriano González Coronado.

•

Suplent: el senyor Francisco Javier Almendrote Cano.

Tercer. Atès que hi ha exempció de la prova de Català de tots els aspirants admesos, el segon exercici,
cultura general, es durà a terme el dia 13 de novembre de 2018, a les Cases dels Mestres, C/ Gregori
Montserrat, 4 a les 09.30 hores del matí. El tribunal de la selecció s’haurà de constituir a les 09.00
hores del matí. El tribunal de la selecció publicarà al tauler d’edictes de l’Ajuntament de Caldes de Montbui,
Pl. Font del Lleó, 11, la data, hora i lloc dels següents exercicis del procés selectiu.
Quart. Publicar aquest decret al tauler d’edictes de l’Ajuntament de Caldes de Montbui.
Cinquè. Contra aquest acte administratiu que és definitiu en via administrativa podeu interposar en el termini
de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació d’aquest decret, recurs
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona.
Tanmateix, podeu interposar contra aquest acte administratiu recurs de reposició atès l’article 77 de la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en el
termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació d’aquest decret, i contra la
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seva resolució i en el termini de dos mesos recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos
administratius. En el supòsit que no es dictés resolució expressa en el termini d’un mes s’entendrà expedita
la via contenciosa durant sis mesos.
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