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Antecedents
Bases publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona número 51, de 15 de març
de 2022 i la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8628
de 17 de març de 2022 de provisió definitiva de tres places d’agent de la policia local de
l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, així com la creació d’una borsa de treball per
cobrir necessitats temporals de la categoria d’agent, que es produeixin durant un període
de dos anys, mitjançant concurs oposició lliure.
En data 11 de maig de 2022 es dicta Decret d’alcaldia 2022AJ07001987 on es
determinen les persones admeses i excloses provisionals, es designa nominalment el
tribunal del procés selectiu i s’estableix la data per a la realització de les proves. Aquest
decret es fa públic al Butlletí Oficial de la Província núm. 92 en data 13 de maig de
2022, així mateix també es fa públic al tauler d’edictes i a l’apartat de processos
selectius dins la seu electrònica de l’Ajuntament.
En data 18 de maig de 2022, el Sr. Adrià Rodriguez Sánchez, amb DNI ***3597**,
presenta mitjançant registre d’entrada E2022009486 la seva abstenció com a membre
del tribunal.
En data 19 de maig de 2022, l’Inspector en cap de la policia i president del procés
selectiu emet informe proposant la modificació de dos vocals del tribunal, un per motiu
d’incompatibilitat i l’altre per impossibilitat d’assistir a les proves d’acord amb les dates
fixades.
Vist l’informe favorable de data 27 de maig de 2022 emès per la tècnica d’Organització
i Recursos Humans en relació a la modificació de la designació del tribunal del citat
procés selectiu pels motius exposats.
Fonamentació jurídica
Bases publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona número 51, de 15 de març
de 2022 i la corresponent convocatòria al DOGC número 8628 de 17 de març de 2022 de
provisió definitiva de tres places d’agent de la policia local de l' Ajuntament de Sant
Feliu de Guíxols, així com la creació d’una borsa de treball per cobrir necessitats
temporals de la categoria d’agent, que es produeixin durant un període de dos anys,
mitjançant concurs oposició lliure.
Articles 23 i 24 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic
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Reial Decret 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de l'Estatut Bàsic de
l'Empleat Públic i resta de normativa sobre accés a la funció pública.
Llei 16/91, de 10 de juliol, de les Policies Locals.
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Decret 233/2002, de 25 de setembre pel qual s’aprova el reglament d’accés promoció i
mobilitat de les policies locals.
Article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i
article 53.1 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, atribueix la competència a l’alcalde
en aquesta matèria.
Aquesta Alcaldia
DISPOSA :
PRIMER: Modificar la designació dels vocals que formen part del tribunal previst al
Decret d’alcaldia 2022AJ07001987 de data 11 de maig de 2022, quedant composat tal i
com es detalla a continuació:
Vocals:
Titulars:
Sr. Miquel Vila Reyner, funcionari designat per la Corporació.
Sra. Manoli Martin García, funcionari designat per la Corporació.
Sr. Marc Usas Palacios, tècnic expert en la matèria designat per la corporació
Sr. Adrià Ruano Ribas, tècnic expert en la matèria designat per la corporació
Sr. Ramón Pérez Bernardo, nomenat a proposta de l’Institut de Seguretat Pública
de Catalunya.
Sr. Carles Roselló Pujol, nomenat a proposta de la Direcció General de Policia.
Sr. Antonio Martinez Gámez, a proposta de la Direcció General de Policia.
Suplents:
Sra. Dolors Rosselló Bagudanch, funcionària designada per la Corporació.
Sra. Núria Cherta Montoya, funcionària designada per la Corporació.
Sr. Richard Navarro Ayats, tècnic expert en la matèria designat per la corporació
Sr. Julià Hernaez Serra, tècnic expert en la matèria designat per la corporació.
Sr. Josep de Monteys Muñoz, nomenat a proposta de l’Institut de Seguretat Pública de
Catalunya.
Sr. Ferran Monroy Román, nomenat a proposta de la Direcció General de Policia.
Sr. David Fernández Romero, a proposta de la Direcció General de Policia.
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SEGON: Mantenir la designació de la presidència i la secretaria d’acord amb allò
previst al Decret d’alcaldia 2022AJ07001987 de data 11 de maig de 2022.
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TERCER: Aquesta resolució es farà pública al tauler d’edictes de l’Ajuntament i a la
seu electrònica, havent-hi deu dies des de l’endemà de la seva publicació per poder
realitzar la recusació dels membres del tribunal modificats respecte el Decret d’alcaldia
2022AJ07001987 de data 11 de maig de 2022, d’acord amb allò establert en els articles
23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Ho mana i signa l'alcalde, en la data a dalt assenyalada, i ho certifica la secretària
accidental.
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