Antecedents:
1. Per Acord de la Junta de Govern Local de data 30 d’agost de 2021, es van
aprovar les bases reguladores del procediment de selecció, per concursoposició, de promoció interna, a cobrir en propietat una plaça de caporal de la
Policia Local, vacant a la Plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de
Banyoles.
2. Aquestes bases i la convocatòria es van publicar a la seu electrònica de
l’Ajuntament, a l’e-Tauler i en la Butlletí Oficial de la Província núm. 188 (Núm.
edicte 8077), de data 29 de setembre de 2021 i un anunci extractat en el Diari
Oficial de Catalunya núm. 8521 de 13 d’octubre de 2021.
3. El termini de presentació de sol·licituds de participació en el procés de selecció,
per concurs-oposició, de promoció interna, a cobrir en propietat una plaça de
caporal de la Policia Local, vacant a la Plantilla de personal funcionari de
l’Ajuntament de Banyoles, es va iniciar el dia 14 d’octubre de 2021 i va finalitzar
el dia 12 de novembre de 2021.
Fonaments de dret:
I.

L’article 55 del Real Decret Legislatiu 5/2015, del TREBEP disposa que les
administracions públiques seleccionaran el seu personal funcionari i laboral
mitjançant el procediments que garanteixin els principis constitucionals de
Igualtat, mèrit i capacitat, a més dels de publicitat en de les convocatòries i de
les seves bases, transparència, imparcialitat i professionalitat dels òrgans de
selecció i independència i discrecionalitat tècnica d’aquest.

II.

D’acord amb l’article 76 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova
el reglament del personal al servei de les Entitats locals, el procediment de
selecció s’ha d’iniciar amb la convocatòria que correspon fer al president de la
Corporació i s’ha de publicar al DOGC i al BOP de la província conjuntament
amb les bases.

III.

La base cinquena de les bases que regeixen el procés de selecció disposa que
un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds la Presidència de la
Corporació dictarà una resolució, en el termini màxim d’un mes, per la qual es
declararà aprovada la relació aspirants admesos i exclosos. En la mateixa
resolució s’establirà la designació nominal del tribunal, i s’anunciarà el lloc, la
data i l’hora per a realització dels exercicis, i l’ordre d’actuació dels aspirants.
Amb aquesta publicació es considerarà realitzada la notificació als interessats.
Dita resolució es publicarà al BOP, així mateix s’exposarà en el Tauler d’anuncis
de la Corporació i a la Seu Electrònica de l’Ajuntament.
Les successives publicacions dels actes de tràmit d’aquesta convocatòria
(resolucions del tribunal qualificador i resultats definitius) es publicaran
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Es fa públic que l’Alcaldia d’aquesta Corporació ha emès la resolució núm.
2021DECR004579, de data 17 de novembre de 2021, que es transcriu:

Butlletí Oficial de la Província de Girona

EDICTE

DECRETA:
Primer.- Declarar aprovada la relació d’aspirants admesos i exclosos, que està
formada pels següents candidats:
Aspirants admesos:
Núm.

Entrada

1

E2021015957
E2021017337
E2021017463
E2021017446

2
3
4

Nom

Identificació

Cruz Tellez, Sergi
Corchero Garcia, Jose Antonio
Perez Ocon, Alfons Enric
Costa Romero, Alex

***9393**
***5232**
***4396**
***5874**

Aspirants exclosos:
Cap.
Segon.- Els aspirants admesos han acreditat el certificat de nivell intermedi de
català del nivell B2 (antic nivell B) equivalent o superior i per tant no s’haurà de
realitzar la prova de coneixements de Català.
Tercer.- Nomenar el tribunal qualificador que, de conformitat amb la base sisena
de les bases generals esmentades, estarà integrat pels membres següents:
President
La Secretària de l’Ajuntament de Banyoles o persona en qui delegui:
Titular:
Suplent:

Sra. Rosa M. Melero Agea
Sra. Isabel Prado Morán

Vocals
A) Una persona designada per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
Titular:
Suplent:

Sr. Josep Pujades Sánchez
Sr. Josep Lluís Lara Duran

B) Una persona designada per la Direcció General d’Administració de Seguretat.
Titular:
Suplent:

Sr. Antonio Carreras Sanchez
Sr. Carlos Vega Garrido
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D’acord amb les competències que li atorga l’article 53.1 del DL 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, aquesta Alcaldia-Presidència.
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exclusivament al tauler electrònic d’edictes, disponible a la seu electrònica de
l’Ajuntament de Banyoles, i aquesta publicació tindrà els efectes de la
notificació.

Sr. David Fernández Romero
Sr. Eduard Castelló Ponce

D) El Cap de la Policia Local.
Titular:
Suplent:

Sr. Emili Garcia Cano
Sr. Joan Figueras Oliveras

E) La TAG de Serveis Jurídics de la Corporació
Titular:
Suplent:

Sra. Cristina Palomino Pellicer
Sra. Mireia Llorens Ruiz

Secretari/a del Tribunal:
La Cap del Servei de Recursos Humans o funcionari en qui delegui.
Titular:
Suplent:

Sra. Carme Vila Pujol
Sra. Neus Casellas Campmol

Els membres del Tribunal Qualificador hauran d’abstenir-se de formar-ne part quan
concorrin les circumstàncies previstes a l’article 23 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic.
Els aspirants podran recusar els membres del Tribunal d’acord amb el que disposa
l’article 24 de l’esmentada Llei.
Quart.- Assenyalar els dies que a continuació es detallen per a la realització de les
corresponents proves:
A) Fase d’oposició:
Primer exercici: Coneixement de Llengua catalana.
Els aspirants admesos han acreditat el certificat de nivell intermedi de català del
nivell B2 (conegut com a certificat B) equivalent o superior i per tant no s’haurà de
realitzar la prova de coneixements de Català.
Segon exercici: Exercici teòric. Consisteix en contestar, en un termini màxim de
45 minuts, un qüestionari de preguntes tipus test amb vàries respostes
alternatives, elaborades pel Tribunal i relatives al temari annex a les bases.
Data:
Hora d’inici:
Lloc:
Adreça:

22 de desembre de 2021
09:00 hores
Sala Biblioteca de l’Ajuntament
Passeig Indústria, 25 de Banyoles
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Titular:
Suplent:
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C) Un/a funcionari/a o tècnic especialitzat en la matèria designat per aquesta
alcaldia.

Data:
Hora d’inici:
Lloc:
Adreça:

22 de desembre de 2021
11:00 hores
Sala biblioteca de l’Ajuntament
Passeig Indústria, 25, de Banyoles

Quart exercici: Prova psicotècnica. Consisteix en exposar en una bateria de
tests objectius que compleixen els requisits de validesa i fiabilitat i hagin estat
baremats, estandarditzats i tipificats en una àmplia mostra de població que permeti
garantir la confiança en els resultats obtinguts.
Data:
Hora d’inici:
Lloc:
Adreça:

23 de desembre de 2021
11:00 hores
AXIOS, Institut Psicomèdic
Carretera de Barcelona, núm. 2, 4t-1a
17002 – Girona

Cinquè exercici: Prova mèdica. Consisteix en un reconeixement mèdic, realitzat
per metges o metgesses col·legiats, per comprovar que no es detecta en eles
persones aspirants cap de les exclusions mèdiques establertes a l’annex II de la
convocatòria.
Data:
Hora d’inici:
Lloc:
Adreça:

23 de desembre de 2021
08:00 (en dejú)
SERVEIS MÈDICS (Girona)
Carrer Josep Ma. Gironella i Pous, núm. 11-13
17007 - Girona
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Tercer exercici: Exercici pràctic. Consisteix en exposar per escrit un o més
casos pràctics, relacionats amb les tasques pròpies d’un caporal de policia local,
proposats pel tribunal, en el temps màxim de 90 minuts.

Valoració dels mèrits acreditats pels aspirants.
Data:
Hora d’inici:
Lloc:
Adreça:

23 de desembre de 2021
13:00 hores
Sala biblioteca de l’Ajuntament
Passeig Indústria, 25, de Banyoles

Cinquè.- Convocar als membres del Tribunal Qualificador per a la constitució de
l’esmentat Tribunal el dia 22 de desembre de 2021, a les 08:30 hores del
matí, a la Sala Biblioteca de l’Ajuntament, situada al Passeig Indústria, 25 de
Banyoles.
Sisè.- Convocar als aspirants per a la realització de les proves el dia 22 de
desembre de 2021, a les 09:00 hores del matí, a la Sala Biblioteca de
l’Ajuntament, situada al Passeig Indústria, 25 de Banyoles.
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B) Fase de concurs:

En el supòsit que es presentin reclamacions a la llista d’admesos i exclosos, que
fossin acceptades i s’hagués d’elaborar una nova llista d’admesos, la data fixada
d’inici dels exercicis podria haver de modificar-se i, en aquest cas, es fixaria una
nova data a la resolució que aprovés la llista definitiva d’admesos i exclosos.
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L’Alcalde,
Miquel Noguer i Planas
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Setè.- Convocar als aspirants que hagin superat el segon i el tercer exercici el dia
23 de desembre de 2021, a les 8:00 i a les 11:00 hores del matí per a la
realització de la prova mèdica i psicotècnica, respectivament.

Document signat per Miquel Noguer Planas - DNI (AUT)
en data 17/11/2021

Signat per:
Diputació de Girona

