
 

PROCÉS SELECTIU

Una plaça de Caporal de la Policia Local mitjançant concurs oposició per
promoció interna.

ACTA  DEL TRIBUNAL

Dades de l’acte

Lloc Sala de sessions de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp
Data 28 de novembre de 2019
Hora d’inici 12:00 h.
Hora acabament 13:00 h.

Procés selectiu

Núm. 855/2019
Plaça 1 de Caporal de la Policia Local de l’Ajuntament de Mont-roig del

Camp
Grup C2
Escala Administració Especial 
Sistema Concurs-oposició promoció interna
Convocatòria JGL de 23-1-2019 i de 6-2-2019

President Xavier Tardiu Bonet
Secretària Sònia Piñol Guasch
Vocal Octavi Anguera Ortiga
Vocal David Marqués Leza
Vocal Antonio Pacheco Alvárez
Vocal Direcció General d’Administració General Jordi Jiménez Gallego

A Mont-roig del Camp en lloc i dia esmentat a l’encapçalament, s’ha reunit el Tribunal
nomenat per a la realització de la següent fase del procés consistent en el desenvolu-
pament de la fase de concurs on s’han valorat els mèrits de l’aspirant aprovat, en el
model normalitzat de sol·licitud, i van acreditar documentalment mitjançant originals o
fotocòpies compulsades. La puntuació màxima de la fase de concurs serà de 10 punts,
d’acord amb el barem establert en les bases específiques. El resultat del mateix és de-
talla seguidament: 

Cognoms, Nom 
Experiència
professional

Formació
Formació
reglada

TOTAL

Mirambel Lalaounis, Daniel 2 0,53 1 3,53



 

Seguidament s’ha procedit a  l’obertura dels resultats de les proves mèdiques realitza-
des per Prevenactiva, SLU (spactiva), el passat dia 22 d’octubre de 2019, d’acord amb
l’Annex 1 de les bases amb l’objectiu de comprovar que l’aspirant no presenta cap
causa mèdica que l’invalidi per a l’exercici de la professió, essent els següents:

Cognoms, Nom Valoració
Mirambel Lalaounis, Daniel APTE

El resultat de l’aspirant final fins la data és: 

Cognoms, Nom
Oposició Concurs TOTAL

2n
exercici

3r exer-
cici

Mirambel Lalaou-
nis, Daniel

6,56 7,00 3,53 17,09

Seguidament es procedeix a emplaçar a l’aspirant que ha superat les anteriors proves,
a passar a la següent fase del procés, consistent en la realització i superació del curs
selectiu de l’Escola de Policia de Catalunya, que s’impartirà, properament, per l’Institut
de Seguretat Pública de Catalunya.

Mentre  no  s’iniciï  el  curs  selectiu  a  l’Escola  de  Policia  de  Catalunya,  el  Tribunal
proposa a l’Alcaldia el nomenament de l’aspirant com a Caporal interí. 

Llegida  la  present  Acta  i  trobada  conforme,  la  signen  els  membres  del  Tribunal,
juntament  amb  mi,  la  secretària,  que  certifico,  en  data  i  lloc  consignada  a
l’encapçalament.

El President Els vocals

La secretària   
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