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ANUNCI, d’aprovació de la llista definitiva de les persones admeses i excloses 
en un procés selectiu 

En data 3 de novembre de 2022, l'alcaldessa ha dictat la resolució núm. 
2016/2022, d’aprovació de la llista definitiva de les persones admeses i 
excloses per a prendre part en el procés selectiu per cobrir, pel sistema de 
concurs-oposició lliure, dues places d’agent de la policia local, grup C, 
subgrup C2, escala d’administració especial, subescala serveis especials, en 
règim de funcionari/ària de carrera i constitució d’una borsa de treball de 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, la qual es transcriu a continuació:

<<DECRET

Al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), de 15 de juliol de 2022, 
amb número CVE 202210104216, es van publicar les bases i la convocatòria 
que regeixen el procés selectiu, per cobrir pel sistema de concurs-oposició 
lliure, dues places d’agent de la policia local, grup C, subgrup C2, escala 
d’administració especial, subescala serveis especials, en règim de 
funcionari/ària de carrera i constitució d’una borsa de treball de l’Ajuntament de 
Corbera de Llobregat; aprovades per la Junta de Govern Local en sessió 
celebrada el 4 de juliol de 2022.

L’anunci de la convocatòria va ser publicat al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya (DOGC) el 26 de juliol de 2022, amb número 8717 i al Boletín Oficial 
del Estado (BOE) el 29 d’agost de 2022, amb número 207.

El 15 d’octubre de 2022, per Decret d’Alcaldia 1839/2022, es va aprovar la 
llista provisional de les persones admeses i excloses per a prendre part en el 
procés selectiu de referència.

En la mateixa resolució es va concedir un termini de 10 dies hàbils per a 
esmenes i possibles reclamacions.

Finalitzat el termini concedit i examinades les sol·licituds presentades, d’acord 
amb el que estableix la base cinquena de les bases reguladores del procés 
selectiu, aquesta Alcaldia, en ús de les competències atribuïdes per l’article 
21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i 
l’article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 

RESOL

PRIMER. Aprovar la llista DEFINITIVA de les persones admeses i excloses per 
a prendre part en el procés selectiu de referència, que serà exposada a l’e-
tauler de la Corporació i la pàgina web de l’Ajuntament, sent la següent:

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 7be03af090ad49fe80a69a86a92fe0d1001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
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NÚM. 
ASPIRANT

DNI ASPIRANTS 
ADMESOS/ES

Realització prova de 
CATALÀ, nivell B2

1 **597***R EXEMPT/A

2 46***3**H EXEMPT/A

3 **817***R EXEMPT/A

4 47***6**N EXEMPT/A

6 46***5**E EXEMPT/A

7 **363***H EXEMPT/A

8 46***9**X EXEMPT/A

9 **764***E EXEMPT/A

10 46***2**Z EXEMPT/A

11 **327***C EXEMPT/A

12 46***1**Q EXEMPT/A

14 46***2**F EXEMPT/A

15 **874***R EXEMPT/A

16 38***7**T EXEMPT/A

18 47***3**A EXEMPT/A

19 **750***H EXEMPT/A

22 47***9**F EXEMPT/A

23 **158***P EXEMPT/A

25 **440***R EXEMPT/A

26 37***5**K NO EXEMPT/A

27 **003***G EXEMPT/A

28 45***1**Q EXEMPT/A

29 **577***L EXEMPT/A

32 47***0**M EXEMPT/A

35 **685***L EXEMPT/A

37 **670***N EXEMPT/A

38 30***1**B EXEMPT/A

39 **798***B EXEMPT/A

40 47***1**E EXEMPT/A

41 **963***M EXEMPT/A

42 46***4**L EXEMPT/A

44 45***2**F EXEMPT/A

45 **181***B EXEMPT/A

47 **364***C EXEMPT/A

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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48 46***7**H EXEMPT/A

49 **110***S EXEMPT/A

51 **802***G EXEMPT/A

52 47***9**G EXEMPT/A

53 **097***M EXEMPT/A

54 39***6**W EXEMPT/A

55 **281***G EXEMPT/A

56 **877***K NO EXEMPT/A

57 37***9**S EXEMPT/A

58 **422***Q EXEMPT/A

59 45***7**Y EXEMPT/A

61 53***2**T EXEMPT/A

62 **682***E EXEMPT/A

63 41***4**S EXEMPT/A

66 **895***C EXEMPT/A

67 29***4**V EXEMPT/A

68 **459***D EXEMPT/A

69 46***5**V EXEMPT/A

71 47***5**R EXEMPT/A

72 **418***G EXEMPT/A

73 43***7**S EXEMPT/A

74 **827***A EXEMPT/A

76 **891***K EXEMPT/A

77 47***2**Z EXEMPT/A

78 **004***E EXEMPT/A

79 43***6**F EXEMPT/A

80 **719***Y EXEMPT/A

81 53***6**Z EXEMPT/A

82 **982***B EXEMPT/A

83 47***3**W EXEMPT/A

84 **121***F EXEMPT/A

86 **188***H EXEMPT/A

87 47***0**R EXEMPT/A

89 38***6**J EXEMPT/A
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92 **645***Z EXEMPT/A

NÚM. 
ASPIRANT

DNI ASPIRANTS 
EXCLOSOS/ES CODI EXCLUSIÓ

Realització prova 
de CATALÀ, 

nivell B2

5 **885***A 6, 7, 8 EXEMPT/A

13 **190***S 2, 3 NO EXEMPT/A

17 **030***F 6 EXEMPT/A

20 46***7**S 10 EXEMPT/A

21 **997***D 4, 5, 6, 9 EXEMPT/A

24 45***9**R 6, 8, 10 EXEMPT/A

30 41***7**N 6, 10 EXEMPT/A

31 **393***J 4, 6, 8, 9 EXEMPT/A

33 **916***A 4, 6, 8 EXEMPT/A

34 36***8**C 4, 5, 6, 8, 9, 11 EXEMPT/A

36 48***8**B 3, 4, 5, 6, 8, 9 NO EXEMPT/A

43 **858***P 4, 5, 8, 9 EXEMPT/A

46 45***7**D 6, 8, 9 EXEMPT/A

50 47***0**A 6 EXEMPT/A

60 **420***N 5, 9 EXEMPT/A

64 **060***Z 9, 10 EXEMPT/A

65 47***1**J 3, 4, 9, 10 NO EXEMPT/A

70 **601***W 6 EXEMPT/A

75 46***7**W 7, 8 EXEMPT/A

85 45***6**K 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 NO EXEMPT/A

88 **003***M 10 EXEMPT/A

90 **604***M 4, 5, 6, 9 EXEMPT/A

91 47***4**T 4, 5, 6, 7, 8, 9 EXEMPT/A

93 38***5**K
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10 NO EXEMPT/A

El motiu d’exclusió s’expressa d’acord amb els següents codis: 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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CODI DESCRIPCIÓ DE LA CAUSA D'EXCLUSIÓ

1 No presenta el Document Nacional d'Identitat o 
el presentat no està vigent

2
No presenta la titulació exigida o la 
documentació presentada no ho acredita 
correctament

3
No acredita els coneixements del nivell de 
català B2 o el document presentat no ho 
acredita correctament

4

No presenta el certificat negatiu del registre 
central de delinqüents sexuals; el certificat 
presentat no està vigent; no presenta el 
formulari d’autorització de consulta a altres 
administracions públiques o el formulari 
d’autorització presentat no està degudament 
emplenat i/o signat

5

No presenta el certificat d’antecedents penals; 
el certificat presentat no està vigent; no 
presenta el formulari d’autorització de consulta 
a altres administracions públiques o el formulari 
d’autorització presentat no està degudament 
emplenat i/o signat

6

No presenta el justificant de pagament de la 
taxa (15€), no paga la taxa corresponent i/o no 
acredita estar-ne exempt o amb dret a reducció 
(50%) i/o el document presentat no és el 
correcte (SEPE)

7 No presenta el Currículum vitae actualitzat

8 No presenta l'informe de vida laboral o el 
presentat és illegible i/o desactualitzat

9 No presenta la declaració jurada o l'ha 
presentat sense omplir i/o signar

10 No presenta el carnet de conduir de les classes 
A2 i B o no posseeix el carnet A2

11 No presenta la sol·licitud de participació en el 
procés de selecció correctament

SEGON. Recordar la composició de l’òrgan de selecció en la forma següent:

President: Salvador Cardona Fumadó, Cap de la Policia Local de Corbera de 
Llobregat.
Suplent: Pere Alarcón Estévez, Caporal de la Policia Local de Corbera de 
Llobregat.

Vocal 1r: Antoni Oriol Vidal Esmatjes, Agent de la Policia Local de Corbera de 
Llobregat. 
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Suplent: Pere González Gutiérrez, Sergent de la Policia Local de Corbera de 
Llobregat.

Vocal 2n: David Palacio Docon, Agent de la Policia Local de Corbera de 
Llobregat.
Suplent: Xavier Borruel Torrades, Agent de la Policia Local de Corbera de 
Llobregat.

Vocal Institut Seguretat Pública de Catalunya: Antoni Flores Lorente, Intendent 
Major - Cap de la Policia Municipal de Terrassa.
Suplent: Mercedes González Rueda, Sargenta de la Policia Local de Sant Cugat 
del Vallès.

Vocal Direcció General d’Administració de Seguretat: Antonio Moreno Gutiérrez, 
Sotsinspector Sots Cap de la Policia Local de Sant Feliu de Llobregat.
Suplent: Miguel Angel Paz Martínez, Sergent de la Policia Local de Sant Cugat 
del Vallès.

Personal tècnic: Joaquin Torrubia Sánchez, Agent de la Policia Local de Corbera 
de Llobregat (amb veu i sense vot).
Suplent: Carme González Campos, Agent de la Policia Local de Corbera de 
Llobregat (amb veu i sense vot).

Personal tècnic: Raúl Osuna Gomera, Caporal de la Policia Local de Corbera de 
Llobregat (amb veu i sense vot).
Suplent: David del Salto Anguita, Agent de la Policia Local de Corbera de 
Llobregat (amb veu i sense vot).

Secretària: Arantxa Lara Corral, Recursos Humans Ajuntament de Corbera de 
Llobregat (amb veu i sense vot).
Suplent: Laura Carbajo Roig, Recursos Humans Ajuntament de Corbera de 
Llobregat (amb veu i sense vot).

El Tribunal pot disposar de la incorporació a les seves tasques de tècnics/ques 
especialistes i/o assessors/es per a totes o algunes proves, el/les quals 
actuaran amb veu però sense vot per a debatre, en sessions del Tribunal, les 
qüestions que se’ls sotmetin relatives a les matèries de la seva competència.

TERCER. Convocar a les persones aspirants en les dates, hores i llocs per a la
realització de les proves, de la següent manera:

- PROVA DE CATALÀ: el divendres dia 11 de novembre de 2022, a les 
09:30 hores, a la Sala de l’Espai P (edifici del costat de la Policia 
Local C/ La Pau, 3). Es convoca a les persones aspirants que no hagin 
acreditat documentalment els coneixements de llengua catalana exigits a 
les bases de la convocatòria, assenyalats a la llista provisional d’admesos 
i exclosos com a NO EXEMPT/A.

En aquesta prova actuarà com assessor/a un/a tècnic/a del Servei de 
Normalització Lingüística del CNL Ca n’Ametller.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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Aquesta prova és obligatòria i eliminatòria, sent el resultat d’apte/a o no 
apte/a. Quedaran eliminades del procés selectiu les persones aspirants 
que no compareguin a la realització de la mateixa i les que obtinguin un 
resultat de no apte/a. 

- PROVA DE CULTURA GENERAL I CONEIXEMENTS ESPECÍFICS I PROVA 
PRÀCTICA: el divendres dia 18 de novembre de 2022, a les 09:00 
hores, al Pavelló Municipal d’Esports (Josep Tarradellas s/n). Es 
convoca a les persones que hagin superat la prova de català i a les 
persones que hagin acreditat documentalment els coneixements de 
llengua catalana exigits a les bases de la convocatòria, assenyalats a la 
llista provisional d’admesos i exclosos com a EXEMPT/A.

Aquestes proves són obligatòries i eliminatòries, quedant eliminades del 
procés selectiu les persones que no compareguin a la realització de les 
mateixes i les que no obtinguin la puntuació mínima de 7,5 punts en la 
prova de cultura general i coneixements específics i els que no obtinguin 
la puntuació mínima de 5 punts en la prova pràctica.

S’informa als aspirants que el mateix dia 18 de novembre, a les 9h i en 
primer lloc, es durà a terme la prova de cultura general i coneixements 
específics. Finalitzada aquesta el tribunal qualificador procedirà a la seva 
correcció. El mateix dia i al mateix lloc, a les 12h aprox., els aspirants 
que hagin obtingut la puntuació mínima de 7,5 punts seran convocats a 
través d’una llista que es penjarà a l’entrada del pavelló, per a realitzar 
la prova pràctica.

Es recorda als aspirants que hauran de presentar-se a les proves amb el 
Document Nacional d’Identitat.

El resultat de les proves i la resta d’anuncis del procés selectiu, es publicaran a 
la web municipal (https://www.corberadellobregat.cat/ajuntament/ofertes-de-
treball/oferta-publica/50/convocatoria-per-cobrir-mitjancant-concurs-oposicio-
lliure-dues-places-d-agent-de-la-policia-local-subgrup-c2-personal-funcionari-
de-carrera-i-creacio-d-una-borsa-de-treball-de-l-ajuntament-de-corbera-de-
llobregat) i a l’e-tauler de l’Ajuntament o, si escau, es realitzarà d’alguna altra 
forma fefaent que acrediti el seu coneixement per part dels aspirants.

QUART. Convocar el Tribunal els dies de realització de les proves, excepte per 
la prova de català.

CINQUÈ. Determinar que, per la realització de les proves, els aspirants hauran 
de complir els requisits següents:

- Durant la celebració de les proves els aspirants no podran disposar de 
dispositius electrònics de telefonia o similars que permetin la 
comunicació amb l’exterior, la transmissió d’informació, la veu, 
l’enregistrament i la difusió d’imatges; caldrà que tanquin els seus 
dispositius abans d’entrar al recinte de l’examen. En cas contrari 
comportarà l’exclusió del procés selectiu de la persona aspirant.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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SISÈ. Disposar que els membres del tribunal es poden abstenir i els aspirants 
poden recusar-los si concorre algun dels motius de l´article 23 i 24 de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic.>>

Corbera de Llobregat, a la data de la signatura digital

L'alcaldessa
Montserrat Febrero i Piera
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