EDICTE
Aprovació de la relació definitiva d’admesos i exclosos de la convocatòria que han de
regir la selecció d’un agent de policia local, funcionari interí de caràcter temporal per
substitució transitòria del seu titular i constituir una Borsa de Treball per a altres
situacions de vacants.
Es fa públic per al coneixement general que mitjançant Decret d’alcaldia 2021/0201, de 29 de
juny, s’ha aprovat la relació definitiva d’admesos i exclosos de la convocatòria que han de regir
la selecció d’un agent de policia local i creació d’una Borsa de Treball.
El termini per la presentació d'instàncies va finalitzar el 30 d'abril de 2021 (20 dies naturals a
comptar des de la publicació al DOGC de 07/04/2021).
Les base quarta de la convocatòria determina el següent:
“Quarta. Admissió d’aspirants
Expirat el termini de presentació de sol·licituds, l’Alcaldia dictarà resolució en el termini màxim
d’un mes, declarant aprovada la llista provisional d’admesos i exclosos.
En dita resolució, que es publicarà a la seu electrònica d’aquest Ajuntament i al tauler
d’anuncis s’assenyalarà un termini de 10 dies naturals per a esmena. Transcorregut el
termini d’esmena, per l’Alcaldia s’aprovarà la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos,
que es publicarà a la seu electrònica i al tauler d’anuncis.”
Mitjançant Decret d’alcaldia 2021/0166, del 3 de juny, es va aprovar la relació provisional
d’admesos i exclosos de la convocatòria i es va atorgar un termini de deu dies naturals,
comptats a partir de la publicació d’aquest anunci en el tauler, per formular reclamacions o
esmenar els defectes que hagin motivat la seva exclusió.
Per l’exposat, i d'acord amb el que disposa el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, Decret legislatiu 5/2015, de
30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, Decret
legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de
determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública
RESOLC
Primer. Aprovar la llista definitiva d’admesos i exclosos dels aspirants que han presentat la
sol·licitud per a prendre part en el procés selectiu d’un agent de policia local i creació d’una
Borsa de Treball que s’annexa a continuació.
La llista s’exposaran a l’e-tauler (seu electrònica) de la Paeria de Cervera.
Segon. Determinar que la constitució del Tribunal Qualificador i la realització de les proves
tindran lloc els següents dies:
Dijous 1 de juliol de 2021
Lloc: Escola Jaume Balmes, Plaça Pius XII, s/n. 25200 Cervera.
09.00h: 2a prova. Cultura general.
10.30h: 3a prova. Prova de coneixements.
Les proves es realitzaran amb les totes les mesures higièniques, es facilitarà gel hidroalcohòlic

a l’entrada del centre, caldrà que els aspirants duguin mascareta i el seu propi bolígraf, es
respectarà la distància de seguretat.
Divendres 2 de juliol de 2021
Lloc: Pavelló Poliesportiu de Cervera, Avda, de Guissona, 27. 25200 Cervera
08:00h: 4rta prova. Aptitud física. Per poder realitzar la prova els aspirants hauran de lliurar
al Tribunal un certificat mèdic oficinal original en el qual es faci constar que reuneixen les
condicions físiques necessàries. La no presentació del certificat comportarà l’exclusió del
procés selectiu.
Dimecres 7 de juliol de 2021
Lloc: Paeria de Cervera, Plaça Major, 1, 25200 Cervera
09:30h: 5ena prova: Bateria de tests psicotècnics.
Tercer.- Nomenar nominalment els membres del Tribunal Qualificador:
President: Sr. Fernando Medina, agent de la Policia Local de Cervera
Suplent: Sr. Francesc Nogales, caporal de la Policia Local de Cervera
Titular: Sr. Josep Maria Roig Gelet, (personal proposat per la Direcció Gral. d’Administració de
Seguretat)
Suplent: José A. Jimenez Sánchez (personal proposat per la Direcció Gral. d’Administració de
Seguretat)
Titular: Àlex Dalgui Duro, sots-inspector de la Policia Local de Tàrrega (personal proposat per
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya).
Suplent: Salvador Tuxans Marin, sergent cap de la Policia Local de Mollerussa (personal
proposat per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya)
Titular: Secretàri/a de l’Ajuntament de Cervera
Suplent: Jordi Medina, agent de la Policia Local de Cervera
Titular: Sr. Alfons Lopez Gómez, caporal de la policia Local de les Borges Blanques
Suplent: Sr. Francesc Ramos Mayor, agent de la Policia Local de Cervera

Annex:
ASPIRANTS ADMESOS DEFINITIVAMENT

NOM

DNI

1 Cristian Clemente Fernández

479xxxx7

2 Miquel A. Bosch Ortega

39xxxx38

3 Francisco José Martín Rueda

77xxxx78

4 Imar Fabregat Aranda

437xxxx2

5 Manuel Pastor Martos

47xxxx19

6 Sergi Feixes Alsina

482xxxx0

7 Luís Quero Soria

476xxxx1

8 Oriol Martinez Fauria

45xxxx34

9 Xavier Vilanova Enjuanes

4xxxx772

10 Carmel Cases Borrego

479xxxx8

11 Abel Serrado Balaguer

476xxxx4

12 Daniel Esteban Cañadas

47xxxx59

13 Héctor García Paco

47xxxx85

14 Lorena Macias Fernández

4xxxx697

15 Mateu Figuerola Ibars

476xxxx9

16 Jaume Rafecas Ferrer

77xxxx87

17 Maria Vidal Sanz

437xxxx9

18 Ramon Suarez Perez

48xxxx13

19 Jose A. Fernandez Salgado

4xxxx417

ASPIRANTS EXCLOSOS DEFINITIVAMENT
1 Judith Teruel Hinojosa

5xxxx738

No acredita estar en possessió del permís de conduir de la classe A2
2 Nelson Carcamo Miquel

4xxxx795

No acredita estar en possessió del permís de conduir de la classe A2
3 Sergi Sans Ribas

781xxxx8

No acredita estar en possessió del permís de conduir de la classe A2
4 Aitor Trujillo Meseguer

3xxxx366

No acredita estar en possessió del permís de conduir de la classe A2

5 Lídia Ortega González

4xxxx520

No acredita estar en possessió del permís de conduir de la classe A2
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