AJUNTAMENT DE LA
COMTAL VILA DE RIPOLL

Àrea: Administració General
Expedient: 03.02.1461 6/2018
Procediment: Selecció de personal Selecció de personal per concurs oposició

ANUNCI
Per a públic que en data 16 de novembre de 2018 en relació al procés de selecció per a
cobrir una plaça de caporal per promoció interna, s’ha dictat la resolució:
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«DECRET D'ALCALDIA
Motivació
En data 2 de juny de 2018 es va publicar en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en data 3 de juliol
de 2018 es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Girona les bases i la convocatòria
del procediment selectiu per a la provisió d'una plaça de caporal de la policia local mitjançant el
sistema de concurs oposició per promoció interna. Així mateix es va procedir a la publicació en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 12 de juliol de 2018, una ressenya de les
bases i convocatòria publicades.
De conformitat amb la base quarta de les bases reguladores del procés, un cop finalitzat el termini
de presentació de sol·licituds, la presidència de la corporació, o autoritat delegada, dictarà
resolució en el termini màxim d’un mes, aprovant les llistes d’aspirants d’admesos i exclosos, I
indicarà el lloc on es troben exposades al públic les llistes completes certificades, i concedirà un
termini de deu dies per a esmenes o reclamacions possibles. Les errades materials de fet es
podran esmentar, en qualsevol moment, d’ofici o a petició dels interessats. Les al·legacions
s’entendran desestimades I es considerarà elevada a definitiva la llista d’aspirants d’admesos i
exclosos i no caldrà tornar a publicar-la.
Publicada la llista provisionals d’admesos i exclosos i sotmesa la mateixa a informació pública
d’acord amb allò previst en les bases reguladores del procés de selecció, no hi ha hagut
al·legacions i esmenes, de manera que ha quedat definitivament aprovada, d’acord amb el
següent llistat:
Registre d’entrada

Tres últimes xifres DNI i lletra

Exempció català

4347/2018

499T

SI

(Tres últimesxifres DNI I
Vist allò establert en la base cinquena respecte a la composició del Tribunal Qualificador del
procés de selecció que estarà integrat per un nombre senar de persones designades per la
corporació I formades per un president i vocals amb la distribució següent:
a) Un terç ha de ser integrat per membres o persones funcionàries de la mateixa corporació.
b) Un altra terç ha de ser integrat per personal tècnic especialitzat en aquesta matèria
c) El terç restant ha de ser proposat pel Departament d’Interior, entre els quan hi haurà com a
mínim, una persona proposada per l’Institut de Seguretat Pública I una altra per la Direcció
General d’Administració de Seguretat.
Atès que consten els nomenaments dels vocals representants de l’Institut de Seguretat Pública de
Catalunya i de la Direcció General d’Administració de Seguretat.
La competència per a dictar aquesta resolució li correspon a l'alcalde, en virtut d'allò establert en
l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i l'article 53 del
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Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya, i facultat de forma expressa per la Junta de Govern Local de data 2 de
maig de 2018
Disposició
L’alcalde resol:
Primer. Aprovar definitivament llista d’admesos i exclosos del procés de selecció, per promoció
interna, d’una plaça de caporal de la Policia Local de Ripoll, següent:
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ADMESOS
Registre d’entrada

Tres últimes xifres DNI i lletra

Exempció català

4347/2018

499T

SI

(Tr
EXCLOSOS
Cap
Aquest llistat també es podrà consultar en el tauler d’edictes de l’Ajuntament de Ripoll.
Segon. Procedir al nomenament del Tribunal Qualificador amb els membres següents:
TITULARS
President
Joan Garcia Palacios, sostinspector de la Policia Local de Ripoll
Vocals
1. Josep Andrés Párraga Trigo, sergent de la Policia Local de Ripoll
2. Gerard Soldevila Freixa, secretari de l’Ajuntament de Ripoll
3. Jesús Calvo Barea, en representació de la Direcció General d’Administració de Seguretat
4. Francesc Villena Rovira, en representació de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya
Secretari
Joan Colomer Vilalta, funcionari de l’Ajuntament de Ripoll
SUPLENTS
President
Helena López Sola
Vocals
1. Joan Pujals Montferrer, caporal de la Policia Local de Ripoll
2. Carme Arimany Raulet, Tècnic d’Administració General de l’Ajuntament de Ripoll
3. Antonio Jurjo Sanmiguel, en representació de la Direcció General d’Administració de Seguretat
4. Maria Lourdes Rota Benito, en representació de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya
Secretari
Ramon Colomer Cabana
Tercer. Disposar que es podran exercir els drets d’abstenció i recusació d’acord amb els articles
23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
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Quart. Convocar per a la realització del segon, tercer i quart exercici previstos a la base vuitena
de les bases reguladores del procés de selecció d’acord amb els llocs, horaris i dates que
consten a continuació:
Exercici
Lloc
Dia
Hora inici

Segon Exercici. Proves Físiques
Pavelló Esportiu Ripoll – Carrer Concepció Ducloux s/n - Ripoll
21/11/2018
09:30 hores

Exercici
Lloc
Dia
Hora inici

Tercer Exercici. Qüestionari
Ajuntament de Ripoll – Plaça Ajuntament 3 – Ripoll
21/11/2018
11:30 hores

Exercici
Lloc
Dia
Hora inici

Quart Exercici. Pràctic
Ajuntament de Ripoll – Plaça Ajuntament 3 – Ripoll
21/11/2018
13:00 hores

Cinquè. Publicar anunci a la pàgina web municipal i en el tauler d’anuncis, donant compliment a
allò establert en les bases reguladores del procés de selecció objecte d’aquesta resolució.»
El secretari,
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