AJUNTAMENT DE RIPOLL
Unitat Administrativa: Administració General Recursos Humans
Expedient: 03.02.1461 3/2019
Procediment: Bases i convocatòria per cobrir 1 plaça d’agent de la Policia Local de Ripoll
funcionaris de carrera per concurs oposició
ANUNCI
En compliment d’allò establert en la bases reguladores del procés de selecció per a cobrir una
plaça d'agent de la policia local mitjançant concurs oposició lliure es publica el Decret de l’Alcaldia
dictat en data d’avui en relació a l’aprovació de la llista definitiva d’admesos i exclosos,
nomenament de tribunal qualificador i establiment de dates de les proves.
DECRET
Motivació
En data 5 de febrer de 2020 es van publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Girona
número 815 les bases i la convocatòria del procediment selectiu per a la provisió d'una plaça
d’agent de la policia local mitjançant el sistema de concurs oposició lliure. En data 11 de març de
2020 es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Girona número 50 l’acord de
rectificació i esmena de les bases reguladores del procés de selecció per cobrir una plaça d’agent
de la policia local mitjançant el sistema de concurs oposició lliure. Així mateix es va procedir a la
publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8065 de data 17 de febrer de
2020 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, va
dictar resolució, aprovant les llistes d’aspirants d’admesos i exclosos i van ser exposades al
públic concedint un termini de deu dies per a esmenes o reclamacions possibles. Al no
presentar-se al·legacions i/o reclamacions la llista d’aspirants admesos i exclosos es considera
elevada a definitiva.
Consultat el Registre d’Entrades de documents de l’Ajuntament de Ripoll consta que han formulat
petició per a ésser aspirants en el procés de selecció les persones que s’indiquen a continuació,
protegint les seves dades en virtut d’allò establert en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre,
de Protecció de Dades de Personals i garantia dels drets digitals, motiu pel qual la identificació de
l’aspirant al llarg del procés anirà determinada en funció del número de registre d’entrada i els
dígits quart, cinquè, sisè i setè dels DNI.
Per altra banda, també es fa constar, d’acord amb allò establert en la base vuitena aquells
aspirants que han acreditat haver assolit el nivell B de català, de manera que estarien exempts de
realització de l’exercici primer.
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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
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 25
de novembre de 2019.
Disposició
L’alcalde resol:
Primer. Aprovar definitivament la llista d’admesos i exclosos del procés de selecció per a la
provisió d'una plaça d’agent de la policia local mitjançant el sistema de concurs oposició lliure:
ADMESOS
REGISTRE ENTRADA
1745 2100
2059
1894
1746
1736
1512
1718
2018
1971
1642
1620
EXLOSOS
REGISTRE ENTRADA
2060
1590

DNI
9462
9002
6116
9461
3542
7705
5196
5150
6138
6621
2978

EXEMPCIÓ CATALÀ
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

XIFRES DNI
3521
3439

MOTIU EXCLUSIÓ
No s’adjunta documentació a la sol·licitud
Manca de liquidació de taxa

Aquest llistat també es podrà consultar en el tauler d’edictes de l’Ajuntament de Ripoll.
Segon. Designar el Tribunal Qualificador del procés de selecció detallat a continuació en
compliment de la base cinquena del procés de selecció:
Titulars
Càrrec
President
Vocal1
Vocal 2

Nom i Cognoms
Joan García Palacios, Sotsinspector en Cap de la Policia Local de Ripoll
Joan Pujals Montferrer Caporal de la Policia Local de Ripoll
Joan Antoni García Galán, Ajuntament d’Arbúcies
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Vocal 3
Vocal 4
Secretari
Suplents
Càrrec
President
Vocal1
Vocal 2
Vocal 3
Vocal 4
Secretari

Marta Riba Mata, Ajuntament de Manlleu
Joan Colomer Vilalta, Cap de l’Àrea de Serveis a les Persones de l’Ajuntament de
Ripoll
Gerard Soldevila Freixa – Secretari de l’Ajuntament de Ripoll

Nom i Cognoms
Valentí Bonamaisó Masó, Cap de la Policia Local de Sant Joan de les Abadesses
Carme Córdoba González, Cap de la Policia Local de Puigcerdà
David Arnau Mateo, Ajuntament de Ribes de Freser
Miriam Gonzalez Calvo, Ajuntament de Manlleu
Joan Manel Erena Ortega, Agent de la Policia Local de Ripoll
Helena López Sola, Cap de l’Àrea de Serveis econòmics

Tercer.- Disposar que en relació als nomenaments del Tribunal Qualificador es podrà exercir els
drets d’abstenció i recusació en compliment d’allò establert en els articles 23 i 24 de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Quart. En compliment de la base sisena de les bases reguladores del procés de selecció
convocar la realització dels exercicis següents:
Fase. Oposició
Segon exercici: Aptitud física
Dia: 17/07/2020
Hora: 08:30 hores
Lloc: Zona esportiva. Concepció Ducloux, s/n
Tercer exercici: Cultura general
Dia: 17/07/2020
Hora: 10:00
Lloc:Ajuntament de Ripoll
Quart exercici: Prova teòrica
Dia: 17/07/2020
Hora: 11:15
Lloc: Ajuntament de Ripoll
Cinquè exercici: Prova pràctica
Dia: 17/07/2020
Hora: : 12:30
Lloc: Ajuntament de Ripoll
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, fent
avinent que els recursos procedents contra aquest acte administratiu són els establerts a les
bases reguladores del procés de selecció.
Sisè. Disposar que els aspirants hauran de donar compliment de les mesures de seguretat i
distanciament social derivades de l’afectació de la pandèmis del COVID-19.
El Secretari
Signatura: CN=TCAT P GERARD SOLDEVILA
FREIXA - DNI 43625973X,
SERIALNUMBER=43625973X, G=GERARD,
SN=SOLDEVILA FREIXA, T=Secretari,
OU=Administració general, OU=Vegeu
https://www.aoc.cat/CATCert/Regulacio,
O=Ajuntament de Ripoll, C=ES
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