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ANUNCI
Es fa públic el Decret d’Alcaldia de data 20 de setembre de 2019, mitjançant el qual es nomena el
Tribunal del procés de selecció de cinc places d’agent de la Policia Local de Ripoll.
“Decret d’Alcaldia
Motivació
La Junta de Govern local de l’Ajuntament de Ripoll va aprovar l’acord de rectificació i esmena de
les bases reguladores del procés de selecció per a cobrir cinc places d’agent de la Policia Local
per concurs oposició lliure publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Girona de data 10 de
maig de 2019.
En data 21 d’agost de 2019 es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Girona les bases
rectificades I esmenades. Al respecte, en la base cinquena preveu la formació del Tribunal
qualificador del procés de selecció, preveien que el Tribunal Qualificador del concurs oposició
estarà constituït en la forma establerta a l’article 8 del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel
qual s’aprova el Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals. El tribunal
qualificador estarà integrat per un nombre senar de persones designades per la corporació i
formades per un president i vocals amb la següent distribució:
a) Un terç ha de ser integrat per membres o persones funcionàries de la mateixa corporació.
b) Un altre 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 quals 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.
En cas que el secretari no sigui membre del Tribunal, actua amb veu però sense vot. El tribunal ha
d’estar integrat, a més, pels membres suplents respectius que han de ser designats conjuntament
amb els titulars.
La designació del tribunal s’ha de fer pública al tauler d’anuncis de l’ajuntament, com a mínim 15
dies abans de les proves.
El tribunal no pot constituir-se ni actuar sense l’assistència de més de la meitat dels seus
membres, titulars o suplents indistintament, a més de la del president o presidenta i del secretari o
secretària o de les persones que els substitueixin.
El tribunal pot disposar la incorporació a les seves tasques de tècnics i tècniques especialistes per
a totes o algunes de les proves, els quals actuaran amb veu però sense vot per debatre, en les
sessions del tribunal, les qüestions que se’ls sotmetin relatives a les matèries de la seva
competència.
Als efectes previstos en el Real Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó
del servei (BOE 30/05/02), el tribunal qualificador és classifica en la categoria tercera.
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.
Disposició
L'Alcalde resol:
Primer. Nomenar al Tribunal qualificador pel procés de selecció de cinc places de la Policia Local
de Ripoll següent:
Càrrec
President
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Vocal 1
Vocal 2
Vocal 3
Vocal 4
Secretari

Titular
Suplent
Titular
Suplent
Titular
Suplent
Titular
Suplent
Titular
Suplent
Titular
Suplent

Noms I cognoms
Joan Garcia Palacios
Carmen Córdoba González
Joan Pujals Montferrer
Valentí Bonamaisó Masó
Joan Salvans Codina
Francesc Villena Rovira
Jesús Calvo Barea
David Arnau Mateo
Joan Colomer Vilalta
Antoni Gómez Bandera
Gerard Soldevila Freixa
Helena López Sola

Representació
Policia Local
Policia Local
Policia Local
Policia Local
ISPC
ISPC
DGAS
DGAS
Ajuntament de Ripoll
Ajuntament de Ripoll
Ajuntament de Ripoll
Ajuntament de Ripoll

Segon. Publicar aquesta resolució al tauler d’anuncis de la Corporació i a la pàgina web
municipal, als efectes de donar compliment a la base cinquena de les bases del procés de
selecció.
Tercer. Disposar de la possibilitat d’exercir els drets d’abstenció i/o recursacio en virtut d’allò
establert en els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.”
El secretari,

CVE: 20190-00304-13991-11258

