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Núm. 7109
AJUNTAMENT DE LLANÇÀ
Edicte d’aprovació de la relació d’admesos i exclosos de manera provisional de la convocatòria mitjançant concurs oposició d’una plaça de
carrera d’agent de la policia local
Exp.: 1066/2019
L’Alcalde – President de l’Ajuntament de Llançà, mitjançant Resolució d’Alcaldia de data 4 de setembre de 2019, va adoptar
la següent resolució:
Primer.- APROVAR la llista provisional següent:
Aspirants admesos de manera provisional:
(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**
***5538**
***9618**
***7638**
***8040**
***6174**

***9492**
***4292**
***3542**
***4937**
***1919**
***4700**

***7471**
***5085**
***6182**
***5032**
***0361**
***9352**

***5604**
***5440**
***6408**
***7120**
***9535**
***5270**

***4500**
***5354**
***0279**
***4864**
***7554**
***2709**

***6233**
***4078**
***3383**
***1522**

Aspirants exclosos de manera provisional:
(Segons recomanació de l’agència espanyola de protecció de dades, es publiquen els dígits que cupen la posició quarta,
cinquena, sisena i setena del document d’identitat)
Motius d’exclusió provisional:
**9548**
***2340**
***9796**
***5982**
***3593**
***5709**
***6204**
***5654**

1
1i6
1
7
4
4
2i6
1, 2, 3, 4, 5 i 6

***0171**
***3387**
***6428**
***5814**
***3460**
***7308**
***3088**
***1844**

1
4
1
1
1
1i6
1i6
1

***6152**
***7119**
***6080**
***9637**
***5727**
***6113**

1i6
1, 2, 3 i 6
4i5
6i8
1i6
6

A la sol·licitud presentada:
1. No adjunta instància normalitzada de l’Ajuntament de Llançà, per aquesta convocatòria: cal aportar complimentada i
signada la sol·licitud de l’annex. 5
2. No adjunta fotocòpia del document nacional d’identitat en vigor.
3. No adjunta fotocòpia del permís de conduir classe B en vigor.
4. No adjunta el currículum vitae acadèmic i professional actualitzat.
5. No adjunta fotocòpia de la documentació acreditativa d’estar en possessió d’alguna titulació acadèmica especificada a la
bases segona.
6. No adjunta declaració responsable de l’annex 4, de la present convocatòria, complimentada i signada.
7. La declaració responsable de l’annex 4 que adjunta, no està signada.
8. Adjunta fotocòpia del permís de conduir classe B, caducada.
D’acord amb la base quarta de la present convocatòria, es concedirà un termini de 10 dies hàbils, a partir del dia següent al de
la publicació de la present resolució al BOP de Girona, per a esmenes i possibles reclamacions.
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Aspirants exclosos de manera definitiva:
(Segons recomanació de l’agència espanyola de protecció de dades, es publiquen els dígits que cupen la posició quarta,
cinquena, sisena i setena del document d’identitat)
Motius d’exclusió provisional:
**5290**

1

1. Instància presentada fora de termini.
Segon.- DESIGNAR el Tribunal Qualificar dels exercicis, el qual estarà compost per les següents persones:
President:
Titular: Sílvia Tabernero Jódar
	Suplent: Joan Serra Perals
Vocals:
Titular: Jaume Martorell Pereira
	Suplent: Vicenç Ramírez Díaz
Titular: M . Luisa Santos Carbonera
	Suplent: Eduard Campasol Estrach
Designat per l’ISPC:
Titular: Carles Ribas Colon
	Suplent: Joaquim Martin Sanjuan
Designat per el DGAS: Titular: Jordi Panella i Vilaró
	Suplent: Alejandro Duran Giner
Secretària:
Titular: Sagrario Gallego Juan
	Suplent: Neus Antich Fulcarà
Assessors especialistes: Prova de català: Imma Trias i Pilsa
Prova d’aptitud física: Albert Sala Velasco
Prova psicotècnica: Un membre de l’empresa Axios
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 dels membres del Tribunal.
Tercer.- FIXAR com a data per a la constitució del Tribunal Qualificador, el dilluns 7 d’octubre de 2019 a les 8.30 hores del matí
i CONVOCAR a totes les persones aspirants admeses de manera definitiva el mateix dilluns 7 d’octubre de 2019 a les 9:00
hores del matí a l’INS Llançà, c/ Vuit de Març sense número, per a l’inici de la realització de les proves de què consta la fase
oposició del present procés.
Aquest dia es realitzaran els exercicis següents:
- Prova de coneixements generals.
- Prova de coneixements específics.
- Prova de coneixements de la llengua catalana.
Quart.- CONVOCAR a les persones aspirants, que no hagin estat eliminades en els exercicis anteriors, a la resta de proves de
la fase d’oposició que es portaran a terme els següents dies:
− El dimarts 8 d’octubre de 2019 a les 9:15 hores del matí al camp de futbol municipal de Llançà, c/ 8 de Març s/n, es
realitzarà de la prova d’aptitud física. Abans de la realització d’aquesta prova, els aspirants han de lliurar al Tribunal
un certificat mèdic oficial en el qual es faci constar que: reuneixen les condicions físiques necessàries per a realitzar
les proves físiques previstes, especificades a a l’annex I de les bases que regeixen aquest procés de selecció per a la
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cobertura d’una plaça d’agent de la policia local de l’Ajuntament de Llançà. Així mateix, en el certificat hi ha de
constar l’alçada de l’aspirant. La no presentació d’aquest certificat comporta l’exclusió automàtica de l’aspirant del
procés selectiu.
− El dijous 10 d’octubre de 2019 a les 9.15 hores del matí a l’Ajuntament de Llançà, av. Europa, 37, es realitzaran les
proves psicotècniques, als aspirants que hagin superat la prova anterior.
− El dijous 17 d’octubre de 2019 es realitzarà el reconeixement mèdic, en el lloc i hora que s’indiqui en el seu moment,
als dos aspirants amb major puntuació que hagin superat la prova anterior.
Cinquè.- PUBLICAR la present resolució al BOP de Girona, e-Tauler i al web municipal.”
Llançà, 4 de setembre de 2019
Francesc Guisset i Lagresa
Alcalde
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