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[decret] 
 

  
 
En data 26 de novembre de 2021, el Decret d’Alcaldia número 
D20210001003326, resol aprovar la llista provisional de persones admeses i 
excloses de la convocatòria de 2 agents de la policia local pel torn lliure i 1 per 
mobilitat. 
 
Es detecten unes errades materials en el següent sentit; 
 
En el primer resolc, es detecta que hi ha 2 aspirants que no consten a la llista 
provisional d’admesos i exclosos de la convocatòria de 2 places d’agent de la 
policia local pel torn lliure, les persones aspirants amb número de registre 
E2021017174 i l’aspirant E2021017565, no consten.  
  
En el quart, cinquè, sisè, setè, vuitè, novè i desè resolc, hi ha una errada en el 
mes de la convocatòria essent el mes correcte el mes de desembre i no de 
novembre.  
 
D’acord amb les competències que m’atorga la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, aprovada pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,  
 
RESOLC:  
  
Primer.  Modificar el Decret D20210001003326, de 26 de novembre de 2021, 
en el següent sentit: 
 
“Primer. Modificar la llista provisional de persones excloses per la convocatòria 
de 2 places d’agents de la policia local pel torn lliure: LA SELECCIÓ DE 2 
PLACES D’AGENT DE LA POLICIA LOCAL I 1 PLAÇA D’AGENT DE LA  

Número de registre Causa exclusió 

E2021016884 3 

E2021016887 3 

E2021016939 2 i 4 

E2021017106 2 i 3 

E2021017136 3 

E2021017261* 2 

E2021017513 / E2021017979 3 

E2021017592 2 i 3 

E2021017732 2 i 3 

E2021017733 2 i 3 
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E2021017982 / E2021018181 3 

E2021018004 2 

E2021018046 / E2021018073 1, 2, 3 i 4 

E2021018061 / E2021018065 3 

E2021018095 3 

E2021018184 / E2021018185 4 

E2021018188 3 

E2021018213 / E2021018216 3 

E2021018261 3 

E2021018262 3 

E2021018268 2 

E2021018270 3 

E2021018273 3 

E2021018275 2 

E2021018277 / E2021018278 4 

E2021018280 3 

E2021018281 3 

E2021018282 3 

E2021018291 3 

E2021018297 3 

E2021018302 3 

E2021017174 2 i 3 

E2021017565 5 

 
 
CAUSES EXCLUSIÓ: 
1. No acredita la titulació requerida. 
2. No acredita estar en possessió dels permisos de conduir vehicles de la 

classe B i A2  
3. No presenta certificat negatiu del Registre Central de Delictes Sexuals o 

autorització expressa per fer la consulta. 
4. Presenta certificat negatiu del Registre Central de Delictes Sexuals caducat 

i no aporta autorització expressa per fer la consulta. 
5. Presenta instància abans o fora de termini.LOCAL MITJANÇANT 

MOBILITAT HORITZONTAL I CREACIO D’UA BORSA DE TREBALL PER  
Quart. Convocar els membres del tribunal de selecció a constituir-se el 17 de 
desembre de 2021, a les 9.00 hores, a la zona esportiva les Vernedes, 
situada al Gran Vial, núm. 3 de Montornès del Vallès. 
  
Cinquè. Convocar a les persones aspirants admeses en la convocatòria de 2 
places d’agents de la policia local pel torn lliure a la realització de la de la 
primera i segona proves, prova cultural i de temari i teòric pràctica, el 17 de 
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desembre de 2021, a les 9.00 hores, a la zona esportiva les Vernedes, 
situada al Gran Vial, núm. 3 de Montornès del Vallès. 
 
Informar a les persones aspirants que l’ús de la mascareta és obligatòria i 
que hauran de portar bolígraf propi per poder realitzar la prova corresponent. 
 
Sisè. Convocar a les persones aspirants admeses en la convocatòria d’1 plaça 
d’agent de la policia local per mobilitat horitzontal a la realització de la primera i 
segona proves, prova cultural i de temari i teòric pràctica, el 17 de desembre 
de 2021, a les 11.30 hores, a la zona esportiva les Vernedes, situada al Gran 
Vial, núm. 3 de Montornès del Vallès. 
 
Informar a les persones aspirants que l’ús de la mascareta és obligatòria i 
que hauran de portar bolígraf propi per poder realitzar la prova corresponent. 
 
Setè. Convocar les persones aspirants que no hagin acreditat el coneixements 
del nivell intermedi de català, nivell B2 a la realització de la tercera prova, prova 
de català, el 17 de desembre de 2021, a les 13.30 hores, a la zona esportiva 
les Vernedes, situada al Gran Vial, núm. 3 de Montornès del Vallès. 
 
Vuitè. Convocar a les persones aspirants admeses en la convocatòria de 2 
places d’agents de la policia local pel torn lliure que hagin superat la primera i 
segona proves a la realització de la quarta prova, prova d’aptitud física, el 17 
de desembre de 2021, a les 16.00 hores, a la zona esportiva les Vernedes, 
situada al Gran Vial, núm. 3 de Montornès del Vallès. 
 
Recordar  a les persones aspirants que l’ús de la mascareta és obligatòria i 
que hauran de portar roba esportiva per a la realització de les proves físiques. 
 
Novè. Convocar a les persones aspirants de les dues convocatòries que hagin 
superat les proves anteriors a la realització de la cinquena prova, test de 
personalitat i competències, el 20 de desembre de 2021, a les 16.00 hores 
per a la realització dels qüestionaris de competències professionals, de trets de 
personalitat i de trets clínics  les proves psicotècniques, i el 21 de novembre  a 
les 9 del matí per a la realització de les entrevistes, a l’OAC Centre, situada al 
carrer Sant Isidre, núm. 11-13 de Montornès del Vallès. 
 
Desè. Convocar a les persones aspirants de les dues convocatòries que hagin 
superat les proves anteriors a la realització de la sisena prova, prova mèdica, el 
22 de desembre de 2021, a les 8.00 hores a SIS Prevenció SL, situat al carrer 
Sant Ponç 2, Local 2, Les Franqueses del Vallès (08520).” 
 
Segon. Fer pública aquesta resolució a la pàgina web municipal i a l’E-tauler.  
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