
 

DECRET

Identificació de l’expedient: Aprovar la llista definitiva d’admesos i exclosos per a la 
convocatòria  mitjançant concurs oposició per promoció interna, del procés selectiu 
d’una plaça de Caporal de la Policia Local

Número d’expedient: Serveis interns / Secretaria General / RRHH / mam / 855 / 2019

Tràmit: Resolució

Fets

1. El 23 de gener de 2019 la Junta de Govern Local aprova les bases específiques i la 
convocatòria per a l’accés mitjançant concurs oposició per promoció interna, per 
proveir una plaça de Caporal de la Policia Local de l’Ajuntament de Mont-roig del 
Camp.

2. Vist que el 27 de febrer de 2019 va finalitzar el termini per poder presentar les 
sol·licituds per formar part a la convocatòria del procés selectiu per a l’accés a una 
plaça de Caporal de la Policia Local mitjançant concurs oposició per promoció interna.

3. Vistes les bases publicades tant en el DOGC número 7805, de data 7 de febrer de 
2019, com en el BOPT de data 5 de febrer de 2019, i les correccions d’errades 
publicades en el DOGC número 7853, de data 12 d’abril de 2019 i en el BOPT de data 
27 de febrer de 2019 i de data 10 de maig de 2019, així com les omissions detectades 
i esmenades per Decret d’Alcaldia número 2019-1323, de data 24 de maig de 2019.

4. El 24 de maig de 2019 per Decret d’Alcaldia es va aprovar provisionalment el llistat 
d’admesos i exclosos dels aspirants per prendre part en la convocatòria del procés 
selectiu mitjançant concurs-oposició per promoció interna, per a la selecció d’una plaça 
de Caporal de la Policia Local i publicant-se a la pàgina web de l’Ajuntament el dia 27 
de maig de 2019, donant un termini de cinc dies hàbils a comptar des l’endemà de la 
publicació al web per a fer esmenes o reclamacions, si escau.

5. Aquest període de cinc dies hàbils ha estat des del dia 28 de maig de 2019 i fins al 
dia 3 de juny de 2019 (ambdós inclosos).

Fonaments de dret

1. Art. 60 del RD 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
l’Estatut Bàsic Empleat Públic.
 
2. Art. 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del 
personal al servei de les entitats locals.

3. Decret 233/2002, de 25 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament d’accés, promoció 
i mobilitat de les policies locals.

4. Bases específiques que han de regir el procés selectiu per a la convocatòria per a 
l’accés mitjançant concurs oposició per promoció interna, per proveir una plaça de 
Caporal de la Policia Local de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp publicades al 
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Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de 5 de febrer de 2019 i al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya número 7805, de data 7 de febrer de 2019 i les correccions 
d’errades publicades en el DOGC número 7853, de data 12 d’abril de 2019 i en el 
BOPT de data 27 de febrer de 2019 i de data 10 de maig de 2019, així com les 
omissions detectades i esmenades per Decret d’Alcaldia número 2019-1323, de data 
24 de maig de 2019.

Resolució:

1. Aprovar definitivament el llistat d’admesos i exclosos dels aspirants per prendre part 
en la convocatòria del procés selectiu mitjançant concurs-oposició per promoció 
interna, per a la selecció d’una plaça de Caporal de la Policia Local.

ADMESOS DEFINITIVAMENT:

EXCLOSOS DEFINITIVAMENT:

 
Cognoms, Nom

DNI
PROVA DE 

CATALÀ MOTIU EXCLUSIÓ

1 BATSI ARAGON, Carlos ***2165** EXEMPT/A

Decret 233/2002, de 25 de 
setembre, pel qual s’aprova 
el Reglament d’accés, 
promoció i mobilitat de les 
policies locals.
Art. 12.1 b)

2. Aprovar la composició del Tribunal:

President
Titular Xavier Tardiu Bonet
Suplent Octavi Anguera Ortiga

Secretari Titular 
Actuarà  com  a  secretari  del 
tribunal  un  dels  vocals  designat 
pel President.

Funcionari de l’Administració Local
Titular Sònia Piñol Guasch
Suplent Janina Castellnou Rovira

Funcionari  de  l’Ajuntament  de 
Mont-roig del Camp

Titular Antonio Pacheco Garcia
Suplent Emilio M. Gutierrez Hidalgo

Funcionari  de  l’Ajuntament  de 
Mont-roig del Camp en la categoria de 
Caporal o Superior

Titular David Marqués Leza

Suplent Ezequiel Gordo Barroso

Tècnic de l’ISPC
Titular José Luis Gargallo Garcia
Suplent Lidia Pino Mauri

Tècnic de la DGAS
Titular Jordi Jiménez Gallego 
Suplent Xavier Martorell Picó

3.  Convocar al Tribunal designat per realitzar la constitució del mateix el proper dia 18 
de setembre de 2019, a les 9:00 h., a la sala de sessions de l’Ajuntament de 
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Cognoms, Nom DNI PROVA DE CATALÀ
1 CACERES PULIDO, David ***6724** EXEMPT/A
2 GARRETA ALMAGRO, Laureano ***1736** EXEMPT/A
3 MIRAMBEL LALAOUNIS, Daniel ***9494** EXEMPT/A



 

Mont-roig del Camp.

4. Convocar als aspirants per a la realització de les proves en lloc, hora i dia 
relacionat:  

PROVA DIA HORA LLOC

Prova  tipus  test  de 
coneixements

01/10/2019 9:00 h
Casa de Cultura Agustí Sardà
C/ M. De Déu de la Roca, 5
Mont-roig del Camp

Fran Morancho López
Alcalde

Document signat electrònicament al marge.
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