Exp. GEABS 672/2019 - G116
4 places d'agents interí per a la temporada d'estiu 2019
CF/lr

Decret d’Alcaldia
Pere Vila i Fulcarà, Alcalde-President d’aquest Ajuntament, amb data de signatura
electrònica, ha dictat el Decret següent:
“Mitjançant Decret d’Alcaldia de data 27 de març de 2019, es convoquen les proves
selectives d’un concurs oposició per tal de proveir de manera interina i pel
procediment de torn lliure, quatre places anomenades: agent de la policia local interí
de temporada d’estiu, d’acord amb el que s’indica a continuació:
Personal funcionari: Escala d’Administració Especial
Subescala: Serveis Especials
Grup: C2.
Nivell de complement destí: 15

En la mateixa resolució s’aprovaven les bases per les quals es regiran les proves
corresponents. Aquestes bases es publiquen en el BOP de Girona núm. 74 de data
1 d’abril de 2019.
El dia 23 d’abril de 2019, va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds per a
prendre part a l’esmentat concurs oposició.
El dia 26 d’abril de 2019, es dicta resolució d’admesos i exclosos provisionals, el
nomenament del Tribunal Qualificador, dia i hora de l’inici de les proves selectives;
així com el termini per esmenes i possibles reclamacions.
Un cop revisada la documentació de les persones aspirants que ha esmenat dins el
termini establert i en la forma legal i demés documentació obrant a l’expedient i en
virtut de les facultats atorgades per l’article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases del Règim Local.
HE RESOLT:
Primer.- APROVAR la llista definitiva següent:
Aspirants admesos de manera definitiva:
(Segons recomanació de l’agència espanyola de protecció de dades, es publiquen els dígits que
ocupen la posició quarta, cinquena, sisena i setena del document d’identitat)

***5928**
***9519**
***9583**
***5982**
***1911**

Signatura 1 de 2
PERE VILA FULCARA

***5508**
***5662**
***5709**
***6355**
***9075**

***9492**
***3542**
***5242**
***4879**
***4819**

***4757**
***5600**
***5567**
***3305**
**0103**

***6380**
***4623**
***5700**
***5949**
***4779**

Signatura 2 de 2
13/05/2019

Batlle

CARLES FITA i
ALEGRE

13/05/2019

Secretari
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***2900**
***0279**
***6233**
***4078**
***3383**

Aspirants exclosos de manera definitiva:
(Segons recomanació de l’agència espanyola de protecció de dades, es publiquen els dígits que
ocupen la posició quarta, cinquena, sisena i setena del document d’identitat)

***2475**
***6803**
***5678**
***9366**
***4347**

***5778**
***5857**
***8819**
***7549**
***8152**

***5945**
***5228**
***2709**
***9066**
***3341**

***6449**
***5831**
***9555**
***5239**
***7817**

***5290**
***4500**
***1662**
***0137**
***5548**

***5417**
***5720**
***5821**
***7016**

Segon.- INFORMAR que el Tribunal Qualificador designat estarà compost per les
següents persones:
President

Titular:

Òscar Soler Bosch, Sergent
Sergent - Cap en funcions de la policia de la corporació

Suplent:

Francisco Romero Torrescusa
Caporal de la policia de la corporació

Vocals

Titular:

Roberto Garcia Garcia
Agent de policia de la corporació

Suplent:

Miquel Pascual Pascual
Agent de policia de la corporació

Titular:

Jaume Martorell Pereira
Tècnic expert en la matèria

Suplent:

Eduard Campà Alcaraz
Tècnic expert en la matèria

Titular:

Lluïsa Santos Carbonera
Caporal en Cap Policia Local de la Jonquera

Suplent:

Jordi Panella Vilaró
Sotsinspector Guardia Urbana de Figueres

Secretari:

Titular:

Sílvia Tabernero Jódar
Funcionària de carrera

Suplent:

Joan Serra Perals
Funcionari de carrera

També es convida a un representat del personal funcionari a proposta d’aquests, qui
actuarà amb veu però sense vot, i que no formarà part del Tribunal.
I com a persones tècnics especialistes en la matèria, a fi i efecte de valorar
exclusivament la seva àrea d’actuació:
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Imma Trias i Pilsa, tècnica especialista en normalització lingüística per a
valorar la prova de català.
Axios Suport Psicològic a l’Administració per a valorar la prova psicotècnica.
Adaptada al Decret de la Generalitat de Catalunya, 233/2002, de 25 de
setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les
policies locals.

Tercer.- INFORMAR que la data fixada per a la constitució del Tribunal, serà el
dijous 23 de maig de 2019 a les 8,00 hores, a la sala polivalent de l’INS Llançà, c/
Vuit de Març sense número.
Quart.- CONVOCAR a les persones aspirants admeses de manera definitiva, el
dijous 23 de maig de 2019 a les 8:30 hores del matí, a la sala polivalent de l’INS
Llançà, c/ Vuit de Març sense número, per a la realització de la prova teòrica –
cultural.
Cinquè.- CONVOCAR, d’acord amb la base segona d’aquesta convocatòria, als
aspirants ***0103** i ***5949**, per tal que realitzin la prova de coneixements de la
llengua catalana del nivell corresponent per no haver-lo acreditat, el dijous 23 de
maig de 2019 a les 10,30 hores, a la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Llançà, Av.
Europa, 37.
En cas que els aspirants presentin l’esmentat certificat de nivell, com a termini màxim
abans de l’inici de la prova, quedaran exempts de la seva realització.

Sisè.- PUBLICAR la present resolució al e-Tauler i al web municipal.”
Ho mana i signa Pere Vila i Fulcarà, Alcalde-President de l'Ajuntament de Llançà,
davant meu, el Secretari, que certifico.
L’Alcalde,
Llançà, amb data de signatura electrònica
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PERE VILA FULCARA

El Secretari,
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13/05/2019

Batlle

CARLES FITA i
ALEGRE

13/05/2019

Secretari
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