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Fets
Atès que el 19 de març de 2018 va acabar el termini de presentació d’instàncies per
prendre part en el procés selectiu per a la provisió definitiva de 3 places d’agent de la
policia local de l' Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, dues d’elles incloses a la Oferta
Pública d’Ocupació 2016 i una inclosa a la Oferta Públic d’Ocupació del 2017,
mitjançant concurs oposició lliure, les bases del qual han estat aprovades per Junta de
Govern Local de 23 de gener de 2018, publicades al Butlletí Oficial de la Província de
Girona número 23, d’1 de febrer del present i la convocatòria al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya número 7566 de 26 de febrer de 2018 .
En execució del que disposen les esmentades Bases, que regeixen la convocatòria del
concurs oposició, d’acord amb el què disposa l’article 78 del Decret 214/1990, de 30 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, i
examinat l’expedient administratiu que se segueix:
RESOLC:
PRIMER.- Aprovar la següent llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos:
Aspirants definitivament admesos:
NOM I COGNOMS
AGUILERA WHEELER, WESLEY JASON
ARANDA REYES, CARLOS
ARIAS FRAYLE, MARC
ARRIAZU PÉREZ, VÍCTOR
BELLALTA PEREA, JORDI
BERNAL GIMÉNEZ, GABRIEL ANTONIO
BERNARDO ESPASANDIN, MAXIMILIANO
BONILLA LÓPEZ, RICARDO
BORRELL COMPANY, POL
BOVER SÁNCHEZ, GENÍS
BUESO MONTPEO, LUIS
CHIVA RIVERA, SERGIO
COMPAÑA CORTÉS, MANUEL
CORDERO MÉNDEZ, MIGUEL ÀNGEL
DE SANTA CRUZ GIL, SUSANA
DELLA VIVES, MARINA

Codi de Verificació electrònic: 574389f1-5904-4b14-8524-d6b2f70dc0dc

AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS
EL OUAKILI VARGAS, NABIL
ELOUMRI OVALKADI, RUBEN SAID
ESTEVE PEDROSA, CIRO
GALLARDO SÁNCHEZ, MIGUEL ÀNGEL
GALLIFA VIÑEGLA, SERGI AITOR
GÓMEZ CASANY, OMAR
GOMEZ LINGER, RAÚL
GONZÁLEZ QUILES, JOSÉ RAMON
GRAS CABUTI, JOAQUIM
JAMMEH KINTE, MOSTAPHA
JIMÉNEZ ÁNGEL, MARC
JIMÉNEZ ANIDO, DANIEL
JIMÉNEZ MORENO, RAÚL
LÓPEZ GONZÁLEZ, YOLANDA
LUISI CAUSSA, CARLA
MACÍAS MUÑOZ, ÁLVARO
MARCOS GÓMEZ, EDUARD
MENA GARCIA, JOSE ANTONIO
MILL COLOMER, JOAN
MONTES MAESTRE, SERGI
MUÑOZ GUIJARRO, MARC
MURCIA GONZÁLEZ, ANTONIO
NUÑEZ RODA, SERGIO ÓSCAR
ORTEGA MARTIN, TOMAS
PADILLA CHICO, JOSE ANTONIO
PAGA MARGALEF, IVAN
PALMA ESPINOSA, ADRIÁN
PEREZ CASA, JOAQUIN
PÉREZ GARCÍA, GABRIEL
PÉREZ TORRES, JOSE IGNACIO
PÉREZ VIEDMA, PABLO
PLATAS VARET, ALEJANDRO
PUJOL CANSADO, ISMAEL
PULIDO PICAPIEDRA, EDUARDO
QUERO SOLÉ, MIGUEL ÀNGEL
RAÑO PÉREZ, CRISTIAN
REDONDO GARCIA, JOAN
REDONDO LÓPEZ, JOSE MANUEL
RIOS ROSSELLÓ, MARCOS
ROCA BONELL, VICENÇ
RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ, JOSE MIGUEL
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RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, HÉCTOR
RODRÍGUEZ ROMERO, JOSE ÀNGEL
ROSILLO GIFREU, GERARD
RUIZ ESCUDERO, MÒNICA
RUSO LABRADOR, MIGUEL ÀNGEL
SALCEDO CREHUET, RAQUEL
SANCHEZ JIMÉNEZ, FRANCISCO
SANTIAGO GARCÍA, RENATO
SERRAT BARCELÓ, MARC
SERRAT LINARES, JOAN
SOLIGUER FÀBREGAS, GABRIEL
TARROCH GARCIA, MARC
URBANO DÍEZ ALEJANDRO
VALADO ALONSO, ANTONIO
VALENTÍ BASELA, LLUÍS
VARON QUINTERO, JOAQUIN
VELASCO GARCIA, ABEL
VIDAL OLIVERAS, JOAN
VIETES ARCA, FERNANDO
VIZCAÍNO GONZÁLEZ, MANUEL
VRANCEANU STANCULESCU, DRAGOS ALEXANDRU
Aspirants definitivament exclosos:
NOM I COGNOMS
ALFARO CASCALES, CARLOS
JOSÉ
CANO MESA, MANUEL

EL HASSAN ACHA MARGHICH
GONZÁLEZ CASTILLA, JORDI
LÓPEZ GARCIA, BÁRBARA
MÁRQUEZ CUELLO, ISMAEL
PÉREZ ARCOS, JOSE
ANTONIO

Motiu d'exclusió
INCOMPLIMENT BASE TERCERA: manca
compromís de portar armes de foc i
consentiment recollida i tractament de dades
INCOMPLIMENT BASE TERCERA: manca
comunicació a RRHH de la presentació de la
instància
INCOMPLIMENT BASE SEGONA apartat g)
manca carnet A. INCOMPLIMENT BASE
TERCERA manca autorització per sol·licitud
antecedents
INCOMPLIMENT BASE SEGONA apartat g)
manca carnet A
INCOMPLIMENT BASE SEGONA apartat g)
manca carnet A
INCOMPLIMENT BASE SEGONA apartat g)
manca carnet A
INCOMPLIMENT BASE TERCERA: manca
comunicació a RRHH de la presentació de la
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PONS MAS, JOAN
ROMÁN VALHONDO, ANDREA
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ROMÁN VALHONDO, MARIA
ISABEL

SALAS LÓPEZ, JUAN CARLOS
VERNET COSTA, MARC

instància
INCOMPLIMENT BASE TERCERA: sol·licitud
rebuda fora de termini
INCOMPLIMENT BASE TERCERA: manca
comunicació a RRHH de la presentació de la
instància
INCOMPLIMENT BASE TERCERA: manca
comunicació a RRHH de la presentació de la
instància
INCOMPLIMENT BASE SEGONA apartat g)
manca carnet A. INCOMPLIMENT BASE
TERCERA,manca compromís de portar armes
de foc, consentiment recollida i tractment de
dades i autorització per sol·licitud antecedents
INCOMPLIMENT BASE SEGONA apartat g)
manca carnet A

Motiu d’exclusió:
Base Segona.- Condicions dels aspirants, de les bases específiques publicades en el
BOP de Girona número 23, d’1 de febrer de 2018:
“Per prendre part en aquesta convocatòria, els aspirants han de complir els requisits
següents:
f) Estar en possessió del títol de Graduat/da en Educació Secundària, Graduat Escolar,
Tècnic/a corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic/a auxiliar corresponent a
Formació professional de primer grau o un altre d’equivalent o superior.
g) Estar en possessió dels permisos de conduir de les classes A i B.”
Base Tercera.- Sol·licituds, de les bases específiques publicades en el BOP de
Girona número 23, d’1 de febrer de 2018:
“Les sol·licituds per prendre part a les proves d'accés s'adreçaran al Sr. alcalde de
l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i es presentaran al Registre General d'aquest
Ajuntament, o en la forma establerta en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, durant el termini
de vint dies naturals comptats a partir del següent al de la publicació de l'anunci de la
convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat on hi constarà el número i la data del
Butlletí Oficial de la Província en el qual apareixeran publicades integrament les bases
de la convocatòria.
Si d’acord amb el previst a l’article 64 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques, la instància no es
presentès al registre d’entrada de l’Ajuntament, l’aspirant haurà de comunicar a l’Àrea
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de Recursos Humans la remissió de la còpia de la instancia el mateix dia, mitjançant
correu electrònic ( rrhh@guixols,cat) adjuntant el certificat de correus que ho acrediti,
com a màxim, el darrer dia del termini de presentació de les instàncies.
No s’acceptarà cap instancia que no hagi complert aquest requisit.
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No obstant això, transcorregut 10 dies naturals des de l’últim dia per presentar la
instancia sense haver-se rebut a l’Ajuntament, aquesta no serà admesa en cap cas.
Els i les aspirants hi hauran de fer constar en les sol·licituds que accepten aquestes bases
i que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides, referides sempre a la data
d’acabament del termini per a la presentació de sol·licituds.”
“... A la sol·licitud s’adjuntarà:
c) fotocòpia de la titulació exigida per a ser admès a la convocatòria i dels permisos
exigits, així com dels mèrits al·legats...”
“... amb la presentació de la sol·licitud les persones aspirants:
- Prenen el compromís de portar armes de foc
- Donen el consentiment a la recollida i tractament de les dades de caràcter
personal que són necessàries per prendre part en tota aquesta convocatòria i per
la tramitació del procés selectiu d’acord amb la normativa vigent.
- Atorguen l’autorització expressa per tal que des de l’Ajuntament de Sant Feliu
de Guíxols es demani, respecte de la persona interessada, els antecedents que en
puguin constar al registre de Penats i Rebels...”

SEGON.- Atesa la modificació de les dates de les proves, segons decret d’alcaldia
2018AJ07001538 de 8 de maig de 2018 i publicat en la mateixa data a la seu electrònica
de l’Ajuntament, s’informa dels horaris i la ubicació dels exercicis de la fase d’oposició:
Primer exercici: Coneixement de la llengua catalana
No hi ha cap aspirant que hagi de realitzar aquesta prova
Segon exercici: Aptitud Física
Dimarts dia 29 de maig, al Camp de Futbol Vilartagues, Zona esportiva Vilartagues,
Av. Catalunya, s/n de Sant Feliu de Guíxols ,17220.
Hora: 9:00 del matí
Tercer, quart, cinquè i sisè exercici: Exercicis de cultura general,prova teòrica,
prova pràctica i exercici psicotècnic respectivament
Dimecres dia 30 de maig, Al Centre Cívic Vilartagues, Plaça Salvador Espriu s/n de
Sant Feliu de Guíxols 17220
Hora: A determinar. Es fixarà al finalitzar el segon exercici.
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Setè exercici: Reconeixement mèdic
Dia i hora a determinar.
L'ordre d'actuació dels i les aspirants, en aquells exercicis que no es puguin realitzar
conjuntament, serà el que es determini a la llista d’admesos.
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La constitució de l’esmentat Tribunal es realitzarà el dia i lloc que se celebraran les
proves del concurs oposició, el dimarts 29 de maig al Camp de Futbol Vilartagues,
Zona esportiva Vilartagues, Av. Catalunya, s/n de Sant Feliu de Guíxols ,17220, a les
8:30h del matí
TERCER- Atesa la modificació de la composició del tribunal segons decret d’alcaldia
2018AJ07001538 de 8 de maig de 2018 i publicat en la mateixa data a la seu electrònica
de l’Ajuntament, s’informa de la designació dels seus membres.
Aquesta modificació, publicada el 8 de maig de 2018, ha obert un termini de deu dies
hàbils per tal que puguin ser recusats els membres del tribunal, d’acord amb l’establert
en els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic que finalitza el 22 de maig de 2018.
President/a:
Titular: Sr. Josep Miñarro Massagué, tècnic especialista designat per la Corporació.
Suplent: Sr. Ernest Nàtera Asurmendi, tècnic especialista designat per la Corporació.
Secretari/a:
Titular: Sra. Carmen Ciruela Prieto, cap de Recursos Humans de la Corporació.
Suplent: Sr. Carles Rosa i Arpa, secretari de la Corporació
Vocals:
Titulars:
Sra. Marta Vila Gutarra. Funcionària designada per la Corporació.
Sra. Nuria Cherta Montoya, funcionària designada per la Corporació.
Sr. Carles Roselló Pujol, nomenat a proposta de l’Institut de Seguretat Pública de
Catalunya.
Sr. Joan Mora Reyes, nomenat a proposta de la Direcció General de Policia.
Sr. Rafael Aguilera Ocaña, nomenat a proposta de la Direcció General de Policia
Sr. David Puertas Martínez, tècnic especialitzat en la matèria designat per la corporació
Sr. Josep Cruz Cruz, tècnic especialitzat en la matèria designat per la corporació
Suplents:
Sra. Olga Dilmé Solench. Funcionària designada per la Corporació.
Sr. Vicenç de Febrer, funcionari designat per la Corporació.
Sr. Josep Luís Sancho Laínez, nomenat a proposta de l’Institut de Seguretat Pública de
Catalunya.
Sr. Ramon Perez Bernardo, nomenat a proposta de la Direcció General de Policia.
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Sra. Puri Gosgaya Calabres, nomenada a proposta de la Direcció General de Policia.
Sr. Alex Ros Celeda, tècnic especialitzat en la matèria designat per la corporació.
Sr.Antonio Martinez Gamez, tècnic especialitzat en la matèria designat per la
corporació
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Assistirà en qualitat d’observador/a, sense vot, un/a membre dels/de les empleats/des de
l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.
Tots els membres del Tribunal tindran veu i vot, excepte el/la representant dels/de les
empleats/des, que només tindrà veu. El Tribunal no podrà constituir-se sense
l'assistència de més de la meitat dels seus membres, titulars o suplents, i serà necessària
la presència del president/a i del/de la secretari/a.
L'Ajuntament o el President del Tribunal podran disposar la incorporació d'assessors
especialistes per a totes o algunes de les proves, els quals es limitaran a l'exercici de les
seves especialitats tècniques, en base a les quals exclusivament, col·laboraran amb
l'òrgan de selecció.
El Tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i prendre els acords
necessaris per al bon ordre de les proves en tot el que no preveuen aquestes bases.
QUART.- La constitució de l’esmentat Tribunal es realitzarà el dia i lloc que se
celebraran les proves del concurs oposició, el dimarts 29 de maig al Camp de Futbol
Vilartagues, Zona esportiva Vilartagues, Av. Catalunya, s/n de Sant Feliu de Guíxols
,17220, a les 8:30h del matí
CINQUÈ.- Aquesta resolució es farà pública en el Tauler electrònic i a la Seu
Electrònica de l’Ajuntament.
Ho mana i signa l'alcalde, en la data a dalt assenyalada, i ho certifica el secretari.
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