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1.- Enric Marquès Serra (TCAT) (Alcalde), 26/08/2021 13:47

ANUNCI
Per Decret de l’Alcaldia núm. 1753 de data 25/08/2021, s’ha aprovat la següent
resolució:
“Vist que el dia 15/06/2021 es publiquen al BOP de Girona les bases del concurs
oposició lliure, per a la cobertura definitiva de tres places vacants d’agent de la Policia
Local mitjançant sistema de concurs-oposició lliure, en execució de l’oferta pública
d’ocupació de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà de l’exercici 2020.
Atès el que disposa l’art. 21.1 apartat h) de la llei 7/1985, Llei Reguladora de Bases de
règim local, i l’article 53 apartat primer lletra I) 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, els
qual atorguen a l’Alcalde la competència d’exercir la direcció superior de tot el personal
de la Corporació.
Atesa la base sisena de les bases on disposa que finalitzat el termini de presentació
d’instàncies l’Alcalde, entre d’altres, dictarà una resolució en la que indicarà la
composició del tribunal qualificador.
Vist que per Decret d’Alcaldia núm. 1554 de data 21/07/2021, en el segon punt, es
resolia l’aprovació de la composició del tribunal qualificador.
Atesa la necessitat de modificar la composició del tribunal aprovat pel Decret d’Alcaldia
núm. 1554 de data 21/07/2021.
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Atesa la necessitat de realitzar una segona modificació de la composició del tribunal
aprovat pel Decret d’Alcaldia número núm. 1721 de data 19/08/2021.
R E S O L C:
ÚNIC.- MODIFICAR i APROVAR la composició del tribunal qualificador en la forma
següent:
PRESIDÈNCIA:
Titular: David Bonet Madí, Agent de la Policia Local de la Bisbal d’Empordà.
Suplent: Marc Arrebola Doblado, Agent de la Policia Local de la Bisbal d’Empordà.
VOCALS:
Titular: Antoni Martínez Gámez, Sotsinspector-Cap de la Policia Local de Begur.
Suplent: Martí Pons Ayats, Sotsinspector del cos de Mossos d’Esquadra i Cap d’Àrea
Bàsica Policial de la Bisbal d’Empordà.
Titular: David Puertas Fernández , Inspector-Cap de la Policia Local de Palafrugell.
Suplent: Andreu Verdugo Chamizo, Sotsinspector de la Policia Local de Palafrugell.
Titular: Josep De Monteys Muñoz , Vocal designat per l’Institut de Seguretat Pública
de Catalunya.
Suplent: Josep Pujades Sánchez, Vocal designat per l’Institut de Seguretat Pública de
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Catalunya.
Titular: David Fernández Romero, Vocal designat per la Sud-direcció General de
Coordinació de la Policia de Catalunya.
Suplent: Xavier Muñoz Garcia, Vocal designat per la Sud-direcció General de
Coordinació de la Policia de Catalunya.
SECRETARI:
Titular: Sr. Joan Perxés Cabello, Tècnic de Recursos Humans de l’Ajuntament de la
Bisbal d’Empordà.
Suplent: Sr. Jordi Rojas Pedrosa, Administratiu de l’Ajuntament de la Bisbal
d’Empordà.
TERCER.- Durant el termini de deu (10) dies naturals a partir de la data de publicació
d’aquesta resolució al Tauler d’anuncis d’aquesta Corporació, es podran presentar les
reclamacions pertinents o recusar els membres del Tribunal, d’acord amb el que
disposa l’article 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim Jurídic del Sector Públic.
QUART.- Publicar aquesta resolució al tauler d’anuncis municipal e-TAULER, tal com
determina la Base Sisena de les bases del procés selectiu”.
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