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ACTA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A COBRIR, 
MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ, 6 PLACES D’AGENTS DE LA POLICIA LOCAL 
DE LA ROCA DEL VALLÈS. 
 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Ref.: Genèric Recursos Humans 2014/58 
 
 
 
A les 08:30 hores del dia 1 de setembre de 2014, es reuneix, a la casa 
consistorial de la Roca del Vallès, el Tribunal qualificador del procés de 
selecció per a cobrir 6 places d’agents de la Policia Local de la Roca del 
Vallès. 

 
Els membres del Tribunal que assisteixen a la convocatòria són els següents:  
 
President: Manel Vivas Garcia, cap de la Policia Local. 
 
1r Vocal:  David Lario Toro, caporal de la Policia Local.  
 
2n vocal: Pere Anglada Canal, inspector en cap P.L  Argentona. 
 
En representació de la Direcció General de Seguretat Ciutadana: 
 
Vocal titular: Òscar Triano Rodríguez. 
 
En representació de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya: 
 
Vocal titular: Antonio Carrera Sánchez. 
 
Actua com a secretària del tribunal la Sra. Maria Sanpere i Herrero, secretària 
general de la Corporació. 
 
 
El President declara vàlidament constituït el Tribunal, per existir el quòrum 
necessari  i, tot seguit, es procedeix a realitzar la prova de català, d’acord amb 
l’ordre de proves establert en les bases reguladores del procés selectiu, i 
d’acord, tanmateix, amb la Resolució d’Alcaldia de 26 d’agost de 2014, per la 
qual es va aprovar la llista definitiva d’admesos i exclosos del procés selectiu, i 
es va convocar als aspirants a la prova de català.  

 
El Tribunal Qualificador comprova la identitat de l’aspirant presentat per a 
realitzar la prova de català i que és el següent: 
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Tot seguit, es procedeix a realitzar la prova de català, que és avaluada pel 
senyor Francesc Vall-Llobera Canet del Consorci per a la Normalització 
Lingüística, amb el següent resultat:  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Així mateix, i d’acord amb el que es disposa en les bases sisena i vuitena, el 
Tribunal Qualificador determina que la realització dels exercicis 2n (Cultura 
general) i 3r (Prova teòrica) de la fase d’oposició, tindrà lloc el proper dia 4 de 
setembre de 2014, a les 09:00 hores, al IES de la Roca del Vallès, Plaça Sant 
Jordi, s/n. Per la qual cosa, el Tribunal acorda donar publicitat d’aquesta  
convocatòria, juntament amb el resultat de la prova de català, mitjançant la 
seva inserció en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web 
municipal. 
 
I no havent més assumptes a tractar, la Presidència dóna per finalitzat l'acte, 
aixecant-se la sessió essent les 10:22 hores del mateix dia 1 de setembre de 
2014, fent constar que en el transcurs de la sessió no s'ha produït cap 
incidència. 
 
Per tot l’exposat, s'estén aquesta acta, que un cop llegida i trobada conforme, 
signen tots els membres de l'òrgan de selecció, i com a Secretària, en dono fe. 
 
La Roca del Vallès, 1 de setembre de 2014. 
 
 
Secretària del Tribunal    President del Tribunal 
Maria Sanpere i Herrero    Manel Vivas Garcia 
 
 
 
 
Suplent del Primer vocal                Segon Vocal 
David Lario Toro     Pere Anglada Canal 
 
 

DNI 
46065291V 

DNI 
 

Qualificació 
 

46065291V APTE 
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Representant Direcció General   Institut de Seguretat  
de Seguretat Ciutadana    Pública de Catalunya 
Òscar Triano Rodríguez    Antonio Carrera Sánchez 
        
 
 
 


