Exp.: 1066/2019
Concurs oposició una plaça agent de policia local, torn lliure
CF/lr

Francesc Guisset i Lagresa, Alcalde-President d'aquest Ajuntament, amb data de
signatura electrònica, ha dictat el Decret següent:

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. 120 de data
21 de juny de 209; un extracte al DOGC núm. 7911, de data 5 de juliol de 2019 i al
BOE núm. 175 de data 23 de juliol de 2019.
El dia 12 d’agost de 2019, va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds per a
prendre part a l’esmentat concurs oposició.
El dia 13 de setembre de 2019, es publica al BOP de Girona núm. 176, la 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.

Número: 2019-1436 Data: 02/10/2019

“Mitjançant Decret d’Alcaldia de data 3 de juny de 2019, es convoquen les proves
selectives d’un concurs oposició per tal de proveir de manera definitiva i pel sistema
de torn lliure, una plaça de funcionari anomenada: agent de la policia local, adscrita
a l’Escala d’Administració Especial, subescala de Serveis Especials – policia local,
Grup de titulació C2.

DECRET

HE RESOLT:
Primer.- APROVAR la llista definitiva següent:
Aspirants admesos:
(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**

***4937**
***1919**
***4700**
***3542**
***7471**
***5085**
***6182**
***5032**

***5604**
***5440**
***6408**
***0361**
***9352**
***7120**
***9535**
***5270**

***4864**
***7554**
***2709**
***4500**
***5354**
***0279**
***6233**
***4078**
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Francesc Guisset i Lagresa (1 de 1)
Alcalde
Data Signatura: 02/10/2019
HASH: 7acd15eded20ff6f6d60a4ce3c670bd5

Decret d'Alcaldia

***3383**
***1522**

***5982**
***3387**

***6428**
***5814**

***3460**
***6113**

Aspirants exclosos:
(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)

***9548**
***2340**
***9796**
***3593**
***5709**

***6204**
***5654**
***0171**
***7308**
***3088**

***1844**
***6152**
***7119**
***6080**
***9637**

***5727**
***5290**

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: Laia Ricart Diaz
Suplent: Neus Antich Fulcarà
Qui actuarà amb veu però sense vot

Assessors especialistes: 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.

Número: 2019-1436 Data: 02/10/2019

Titular: Sílvia Tabernero Jódar
Suplent: Joan Serra Perals
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President:

DECRET

Segon.- DESIGNAR el Tribunal Qualificar definitiu dels exercicis, el qual estarà
compost per les següents persones:

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

−

−

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, a aspirant amb major puntuació que hagi 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, al mateix aspirant;
sempre i quan hagi resultat apte a les proves psicotècniques.

Cinquè.- PUBLICAR la present resolució a l’e-Tauler i al web municipal.”
L’Alcalde,
Llançà, amb data de signatura electrònica
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− 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. D’acord amb el què estableix amb la base sisena, 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 l’annex I de les bases que regeixen aquest
procés de selecció per a la 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.

DECRET

Quart.- CONVOCAR a les persones aspirants, que hagin superat els exercicis
anteriors i que per tan no hagin estat eliminades de la convocatòria, a la resta
de proves de la fase oposició que es portaran a terme els següents dies:

Número: 2019-1436 Data: 02/10/2019

- No procedeix la realització de la prova de coneixements de la llengua catalana, atès
que tots els aspirants han acreditat el certificat de nivell demanat.

