
 
 

 

 

ANUNCI 

De l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs referent a la relació provisional de persones admeses i 
excloses de la convocatòria 04 de l'Oferta pública d'ocupació de l'exercici 2021 
 
 
Mitjançant Decret de la Regidoria de Recursos Humans de 26 de maig de 2021, es resol aprovar la relació 
provisional de persones admeses i excloses de la convocatòria d’Oferta pública per cobrir, mitjançant concurs 
de mobilitat interadministrativa,  quatre places d’agent de la Policia local, d’acord amb el següent detall: 
 
«Primer. Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, nomenar els tribunals qualificadors i fixar 
el dia, l’hora i el lloc d’inici de la fase d’oposició, tot en relació amb el procés selectiu corresponent a la 
convocatòria 04 de l’Oferta pública d’ocupació d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2021, de conformitat amb 
l’annex que s’adjunta a la present Resolució a tots els efectes legals. 
 
Segon. Publicar aquesta Resolució al BOP i a la pàgina web i seu electrònica de l’Ajuntament, als efectes 
d’esmena d’errors, reclamacions o recusació dels membres del Tribunal, segons el que disposa la legislació 
vigent. 
 
Tercer. Advertir a les persones interessades que disposen de deu dies, a comptar des de l’endemà de la 
publicació d’aquesta Resolució, als efectes d’esmena de defectes, reclamacions o recusació dels membres del 
Tribunal. Si transcorregut aquest termini, no es presenta cap reclamació, aquestes llistes provisionals 
s’elevaran a definitives, sense necessitat de cap més publicació. 
 
Quart. Si com a resultat de la presentació d’esmenes, calgués modificar la relació d’admesos i exclosos, la 
Resolució mitjançant la qual s’aprovi la llista definitiva s’exposarà al tauler d’anuncis i a la pàgina web i seu 
electrònica de l'Ajuntament. 
 
Agent de la Policia Local (mobilitat horitzontal). Convocatòria núm. 04/2021 
 
Admesos: 
 

COGNOMS I NOM Ordre actuació 
CABALLERO VAZQUEZ, RAUL MANUEL 8 
FLORES BARRIONUEVO, JAVIER 10 
FURRIOL RUIZ, JORDI 2 
GONZALEZ DIAZ, DAVID 6 
LOPEZ GARRIDO, IVAN 5 
NOGUERA SANCHEZ, EMILIO 4 
PELEJA GRAELL, FRANCESC MARTI 11 
REGLA CABELLO, VICTOR RAMON 3 
RIVERA CARA, JORDI 1 
RODRIGUEZ MORALES, MARIA ELENA 9 
ZARDAIN LOPEZ, JORGE 7 
 
Exclosos: 
 

COGNOMS I NOM MOTIU DE L'EXCLUSIÓ 
AGUDO SANTANA, FERNANDO Manca acreditar pagament de la taxa 
AGUIRRE OSA, IRATI No acredita la condició de policia 
AMPOSTA JIMENEZ, ERIC No acredita la condició de policia 
BUSTOS CAZORLA, OLIVER Manca acreditar situació actual de servei actiu 
HERNANDEZ SANZ, GONÇAL Manca acreditar pagament de la taxa i  acreditar situació actual de servei actiu 
MARTINEZ RAYA, ALBERTO No acredita la condició de policia 
MIJES DEL AGUILA, IBAN Manca acreditar situació actual de servei actiu 
RUBIALES GARCIA, ANTONIO Sol·licitud presentada fora de termini 
VILLAVERDE ESTRADA, JESUS Manca acreditar pagament de la taxa i acreditar situació actual de servei actiu 



 
 

 

 

Composició  del Tribunal qualificador 
 
Titular:  J. Ramon Bardají Pau, cap de Servei de Recursos Humans 
Suplent: Enric Padrós Torra, cap de Secció jurídica de Territori 
 
Vocals externs: 
 
Institut de Seguretat pública de Catalunya: Antonio Valera de Maya, com a titular; Javier Joya Ponce, com a 
suplent. 
 
Subdirecció general de Coordinació de la Policia de Catalunya: Alfredo Calahorra Albacete,  com a titular; Jordi 
Ibars Boronat, com a suplent. 
 
Vocals de la corporació: 
 
Titulars: 
 
José M. Molina Martínez, inspector de la Policia local 
Santiago García Alvarez,, subinspector de la Policia local 
 
Suplents: 
 
Francisco Ferrera Pérez, caporal de la Policia local 
Julio Quesada García, sergent de la Policia local 
 
Secretària: Rosa Parrilla Arce, com a titular; Montserrat Buendía Tomás, com a suplent. 
 
Inici del procés selectiu: 
 
Prova de coneixements professionals:  21 de juny de 2021, a les 09.30h, a l’Edifici  Besòs, plaça 
Francesc Micheli, s/n de Sant Adrià de Besòs» 
 
 
 

Andrés Pozo Cueto 

regidor delegat de Recursos Humans 

 


