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EDICTE

De conformitat amb allò que preveuen les bases de la convocatòria aprovades per la Junta de Govern Local d’aquest 
Ajuntament en sessió de 12 de març de 2019, per a cobrir 2 places pel sistema de concurs de mobilitat horitzontal de 
l’escala d’Administració Especial – sots escala de Serveis Especials – escala bàsica, agent de la policia Local, grup de 
titulació C2, per tal de cobrir les necessitats de reposició urgent i de forma àgil dels efectius policials que sol·licitin la 
jubilació anticipadament d’acord amb el Reial Decret 1449/2018, de 14 de desembre, publicades al BOPB núm. CVE 
2019009566, de data 19 de març de 2019, en el DOGC núm. 7835, de data 20 de març de 2019, a la pàgina web de 
l’Ajuntament i al tauler d’edictes de l’Ajuntament i el que preveu el Decret 214/1990, de 20 de juliol, pel qual s’aprova 
el Reglament de personal al servei de les entitats locals, i d’acord amb la resolució de l’alcaldia de data 22 de maig de 
2019, s’ha aprovat la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos de l’esmentada convocatòria, així com la composició 
del Tribunal qualificador i la data, hora i lloc d’inici de celebració de les proves,  en la forma següent : 

Aspirants admesos/exclosos : 

DNI
Estat 
admissió

Motiu 
exclusió

Prova català

*****292N Admès  Exempt 

*****192E No admès K Exempt 

*****943Z Admès  Exempt 

*****877G No admès K Exempt 

*****831G Admès  Exempt 

*****764N No admès A-I-K-L Exempt 

*****934G Admès  Exempt 

*****597A Admès  Exempt 

*****485K Admès  Exempt 

*****737W Admès  Exempt 

*****188J Admès  Exempt 

*****980Q Admès  Exempt 

*****905Z Admès  Exempt 

*****036M No admès A-I-K Exempt 

*****666V Admès  Exempt 

*****203N No admès A,K,L Exempt 

*****196B No admès k Exempt 

*****945K No admès K Exempt 

*****061X Admès  Exempt 

*****032T Admès  Exempt 

*****521P No admès K Exempt 

*****180H Admès  Exempt 

*****646H No admès I-K Exempt 

*****356D Admès  Exempt 

*****459R Admès  Exempt 

*****553S Admès  Exempt 

*****152Y Admès  Exempt 

*****892R No admès D-K-L No exempt 

*****244S Admès  Exempt 

*****377-H Admès  Exempt 
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Motius d’exclusió : 

A –INSTÀNCIA NORMALITZADA PER AQUEST PROCÉS DE SELECCIÓ O DECLARACIÓ JURADA :   

- Que reuneixo totes i cadascuna de les condicions i circumstàncies exigides a les bases de la convocatòria, acceptant les bases i les obligacions 
que se’n deriven.
- No he estat condemnat per cap delicte. No he estat inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques ni he estat separat mitjançant 
expedient disciplinari del servei de cap administració pública.
- No pateixo cap malaltia ni estic afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la 
categoria.
- Cas de no disposar del permís de conduir de vehicles de la classe A, em comprometo d’obtenir-lo en la major brevetat possible. 
- Així mateix, per la present, una vegada sigui nomenat en propietat, em comprometo a portar armes, quan així se m’encomani, d’acord amb 
les condicions establertes per la normativa vigent i a mantenir vigent els permisos de conduir, mentre es mantingui la relació laboral amb la 
Policia Local de Ripollet.
- No em trobo afectat per causa d’incompatibilitat establerta per la llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitat del personal al servei 
de les Administracions Públiques  i d’acord a allò establert als arts. 321 i següents del Decret 214/90, de 30 de juliol, que aprova el Reglament 
del Personal al servei de les Entitats Locals, ja que no exerceixo cap altra activitat.
- Acompleixo les condicions exigides per exercir les funcions que els puguin ésser encomanades d’acord amb el que determinen la Llei 16/1991, 
de 10 de juliol, les disposicions que la despleguin i el Reglament del cossos de policia local, i em comprometo a prestar jurament o promesa 
tal com estableix l’article 6  de la mateixa llei 16/1991, de 10 de juliol.
- No trobar-me incurs en cap de les causes d’incapacitat especifiques a la vigent legislació de règim local.
- Autoritzo la cessió a l'Ajuntament de Ripollet de les dades següents: nom, cognoms i número de DNI, perquè siguin publicades al tauler 
d’edictes de l’OAC i al web de l'Ajuntament, en tot allò que estigui relacionat amb la convocatòria de referència (llistes d’admesos i exclosos, 
així com puntuacions de les proves), en cas contrari s'ha de comunicar per escrit.

B-Currículum amb la relació de documentació a valorar a la part del concurs i la valoració de mèrits.
C- DNI
D-Títol acadèmic
E- Permís de conduir de les classes  A o declaració jurada.
F- Permís de conduir de les classes  A2  
G- Permís de conduir de les classes  B  
H- Certificat acreditatiu del nivell de català de la Direcció General de Política Lingüística, o equivalent
I-  Justificant de pagament de la taxa d’inscripció al procés selectiu.  
J-  Document d’apoderament, en cas d’actuar mitjançant representant.
K-Nomenament com a funcionari de carrera de cossos de la Policia Local de Catalunya o del cos de Mossos d’Esquadra, amb un mínim d’antiguitat 
de dos anys com a funcionari/ària.
L- Justificant d’haver superat el curs de formació per accedir a l’escala bàsica en el cos policial al qual pertanyi.

Tribunal qualificador :

- Presidenta: La responsable de Direcció de Recursos Humans, senyora Araceli Sánchez Rivas, suplent la senyora Ana Maria 
Alonso Juste. 

- Vocals: El senyor Vicente Pacheco Pacheco, el senyor Francisco Expósito Morillas, el senyor José Ignacio Jiménez Rafael, el 
senyor Antonio Quesada Puertas, senyora Sonia Díaz García, vocal titular designada a proposta de l’Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya, senyor Antonio Franco Rodríguez, vocal titular designat a proposta de la Direcció General de Seguretat 
Ciutadana. Suplents respectius seran : Senyor Francisco Expósito Morillas, senyor Miguel Martín Diaz, senyor Mariano González 
Garrido, senyor Oriol Bayó Padró, senyor Jesús Gutiérrez Miranda vocal suplent a proposta de l’ISPC, senyor Jose Manuel 
Martin Delgado, vocal suplent a proposta de la Direcció General de Seguretat Ciutadana.

- Secretària : La senyora Maria Eufemia Campos Gómez, suplent : la senyora Angela García Guerrero.

Data, hora i lloc de les proves:

Els candidats resten convocats dimarts dia 28 de maig de 2019, a les 9:00 hores, a les oficines municipals del c. Balmes, 
2, de Ripollet, per a la realització del test psicotècnic.

Es realitzaran entrevistes personals que complementaran el test psicotècnic a tots els aspirants durant dimecres, dia 29 de 
maig de 2019, en l’horari estipulat per a cada aspirant i que es detalla a continuació : 

 DNI
HORA DE 

L'ENTREVISTA
DNI

HORA DE 
L'ENTREVISTA

*****292N 9:00 *****666V 12:45

*****943Z 9:00 *****061X 12:45

*****831G 9:45 *****032T 13:30

*****934G 9:45 *****180H 13:30

*****597A 10:30 *****356D 15:30

*****485K 10:30 *****459R 15:30

*****737W 11:15 *****553S 16:15



*****188J 11:15 *****152Y 16:15

*****980Q 12:00 *****244S 17:00

*****905Z 12:00 *****377-H 17:00

Segon.- Rectificar i, per tant anular el document d’ingrés núm. de càrrec/valor detallat a continuació, a causa que l’aspirant  
no ha estat admès per participar en el procés de selecció de 2 places d’agent de la policia local pel sistema de concurs de 
mobilitat horitzontal : 

- Càrrec/Valor 01855563/0000143207 – Opositor amb DNI *****036M.

La resta d’aspirants no admesos i que han pagat els drets d’examen hauran de posar-se en contacte amb l’Organisme de 
Gestió Tributària de Ripollet, ubicat a la Rambla Sant Jordi, 75, T/ 93 5912632, per facilitar un núm. de compte per tal que li 
facin la devolució dels imports pagats : 

- Càrrec/Valor  01855563/0000142718 – Opositor amb DNI *****192E.
- Càrrec/Valor  01855563/0000138681 – Opositor amb DNI *****877G
- Càrrec/Valor 01855563/0000138962 – Opositor amb DNI *****203N 
- Càrrec/Valor 01855563/0000134571 – Opositor amb DNI *****196B 
- Càrrec/Valor 01855563/0000138652 – Opositor amb DNI *****945K 
- Càrrec/Valor 01855563/0000114267 – Opositor amb DNI *****521P 
- Càrrec/Valor 01855563/0000138857 – Opositor amb DNI *****892R. 

Tercer.- Publicar la present resolució a la pàgina web de l’Ajuntament i al tauler d’edictes i notificar a l’Organisme Autònom 
Local de Gestió Tributària.

Ripollet, a data de signatura electrònica

Jose M. Osuna López
Alcalde-president


