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ANUNCI 

 

Direcció de Recursos Humans i Organització 
Oficina Tècnica 1 

 

Assumpte: Esmena error material a llista definitiva de persones admeses i excloses del procés selectiu 

per cobrir 8 places d’agent mitjançant oposició d’accés lliure. Incorporació de dues places addicionals 

(números 274 i 316), essent així l’objecte d’aquesta convocatòria 10 places d’agent de la policia local, 

subgrup  C2, amb nomenament de funcionari/ària de carrera. Lloc i hora de la prova.  

Expedient: 2022/000035164  

 

Per decret 8809/2022, de 8 de setembre, del regidor delegat de Seguretat Pública, Mobilitat, Salut i 
Recursos Humans, s’ha resolt el següent:  

 

1. INCORPORAR a les places objecte de convocatòria, les corresponents als codis 274 i 316, atès han 

esdevingut vacants abans de la realització de les proves, essent per tant l’objecte d’aquesta 

convocatòria  10 places d’agent de la policia local per la modalitat d’oposició d’accés lliure. 

 

2. INFORMAR a les persones aspirants que les proves es duran a terme al Centre universitari 

TecnoCampus Mataró-Maresme (Carrer d’Ernest Lluch, 32, 08302, Mataró, Barcelona) i, recordar 

que el proper dissabte 17 de setembre de 2022 a les 9.00 hores resten convocades per la 

realització de la prova tipus test i la prova pràctica d’aquest procés.  

 

3. ESMENAR l’error material existent al Decret 8477/2022 de 25 d’agost, el seu punt 1 i annex 1, 

d’aprovació de la llista definitiva de persones admeses i excloses, en el sentit que on consta el senyor 

David Galán Galán, ha de constar senyor David Galán Esmeralda. 

 

4. ESMENAR l’error material existent al Decret 8477/2022 de 25 d’agost, en el sentit que els senyors, 

Aitor Civantos Borrego i Guillermo Mena Roman, que actualment consten com exclosos, han de 

constar com a persones admeses al procés selectiu per cobrir 10 places d’agents de la policia local, 

grup C2, per oposició d’accés lliure. 

 

5. Publicar la present resolució a la pàgina web municipal i a la resta de mitjans habituals de difusió, 

per a general coneixement. 

 

 

Mataró, a data de la signatura electrónica. 

 

 

 


