
ANUNCI

Es fa públic que, la Il·lma. Alcaldessa de l’Ajuntament de Cabrils, amb data 25 de juny de 2015, 
ha dictat la resolució núm. 688/2015, el text de la qual es transcriu literalment a continuació:

“Vist que ha finalitzat el termini per a la presentació de reclamacions i/o al·legacions contra la 
llista  provisional  d’aspirants  admesos  i  exclosos  publicada  al  tauler  d’anuncis,  a  la  web 
municipal i al BOPB  de data 11 de juny de 2015, relativa al procés selectiu per ala provisió 
d’una plaça d’agent interí de la policia local mitjançant concurs oposició lliure, i per a la creació  
d’una borsa d’agents interins de la policia local.

Vista la reclamació presentada per un dels aspirants exclosos dins el termini preceptiu per a la 
presentació de reclamacions i/o al·legacions contra la llista provisional d’aspirants admesos i 
exclosos.

Atès que un aspirant declarat inicialment exclòs per a prendre part en el procés selectiu ha 
acreditat documentalment els requisits exigits a les bases de la convocatòria.

Per tot l’exposat i en virtut de les atribucions que tinc conferides,

RESOLC:

Primer.- Aprovar  la  llista  definitiva  d’aspirants  admesos  i  exclosos  corresponent  a  la 
convocatòria  per  a  la  provisió  d’una  plaça  d’agent  interí  de  la  policia  local  mitjançant 
concurs-oposició  lliure,  escala  d’administració  especial,  subescala  serveis  especials,  classe 
policia local, subgrup de classificació C2, i per a la creació d’una borsa d’agents interins de la 
policia local, ordenada alfabèticament tal i com segueix:

A) Aspirants admesos:

Cognoms i nom
Núm. 
Identif.*

1 CANALETA LLASERA, ENRIC 815-W
2 CASAS NAVEIRA, DANIEL XAVIER 422-S
3 CORDÓN HERRERA, DAVID 852-J
4 DOMÈNECH GARCIA, MAGDALENA 312-D
5 FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, ALBERTO 631-P
6 FERNÁNDEZ MARTÍ, JORDI 417-W
7 GARCIA PANS, JAVIER 053-R
8 GARCÍA PÉREZ, SERGIO BARTOLOMÉ 620-R
9 GUIRADO BOSCH, SERGI 297-L

10 JIMÉNEZ GUERRERO, JOSÉ LUÍS 609-R
11 JUSTE NOE, ROBERT 068-Z
12 LÓPEZ GONZÁLEZ, YOLANDA 147-N
13 MARTÍN CLARIANA, GERARD 315-C
14 MARTÍN MANGAS, JOSÉ MANUEL 893-F
15 MIÑARRO VILLANUEVA, DAVID 515-C
16 PAGEO MARTÍNEZ, ALBERT 961-J
17 QUIROGA PÉREZ, DARIO 617-J
18 ROCA BONELL, ORIOL 078-A
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19 RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, DANIEL 437-Y
20 ROMÁN VALHONDO, MARIA ISABEL 266-S
21 SEMIS RUBIO, MIQUEL 706-N
22 YUSTA IBÁÑEZ, JULIO 217-Y

B) Aspirants exclosos

Cognoms i nom
Núm.

Identif.*
Motiu exclusió

1 BARROUH BARROUHOU, BILAL 521-F
Manca acreditació d’estar en possessió dels 
permisos de conducció de vehicles A i BTP requerits 
a les bases de la convocatòria

*El núm. d’identificació correspon a les tres darreres xifres i la lletra del NIF.

Segon.- Recordar als aspirants admesos que la primera prova del procés selectiu es realitzarà 
el dia 29 de juny de 2015, a les 09:30 hores al Pavelló Poliesportiu de Cabrils (Can Blanch, 
núm. 3).

Tercer.- Publicar la present resolució al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la web municipal.”

Cabrils, 25 de juny de 2015 

L’alcaldessa, Avelina Morales Serra
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