
 
 

 
 

ANUNCI 
 
 

Per Decret d’Alcaldia núm.1786 de data 16/09/2022  s’ha aprovat la següent resolució:  
 
“ 
Per Decret d’Alcaldia número 822 de data 8 d’abril de 2022 es van aprovar  la 
convocatòria i les bases reguladores del procés de selecció per a la cobertura 
definitiva d’una plaça vacant d’agent de la Policia Local i constitució d’una borsa de 
treball mitjançant sistema de concurs-oposició lliure en execució de l’oferta pública 
d’ocupació de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà per a l’exercici 2021 publicades al 
BOP de Girona núm. 75 de data 20 d’abril de 2022 i al DOGC núm.8656 de data 28 
d’abril de 2022, en execució de l’oferta publica d’ocupació aprovada per Decret 
d’Alcaldia número 2520 de data 22 de desembre de 2021, i publicada al BOP núm. 
245 de data 24 de desembre de 2021 i al DOGC núm. 8573 de data 29 de desembre 
de 2021. 
 
Atès que en el procés selectiu s’han observat tots els tràmits legals i reglamentaris i 
que el Tribunal qualificador de les proves selectives, en la seva acta de data 16 de 
setembre de 2022,  proposa a l’Alcaldia la composició de la llistes de la persones  que 
han de formar la Borsa d’Agents de la Policia Local per l’Ajuntament de la Bisbal 
d’Empordà que han superat satisfactòriament les proves selectives d’acord amb les 
bases de la convocatòria. 
 
Atès que la persona que ha aprovat el procés de selecció i que ha quedat en primera 
posició, Sr. Manuel Compaña Cortés, amb DNI ***6204**, es preveu que serà nomenat 
com a funcionari en pràctiques quan inici el curs bàsic a l’ISPC el proper any 2023 
segons s’estableix a les bases reguladores del procés selectiu.  
 
Aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que li confereix l’article 53 del RDL 2/2003 
de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, en data d’avui 
 
Per això,  
 

RESOLC 
 
Primer.- APROVAR la composició de la borsa de treball d’Agent de Policia Local 
proposada pel Tribunal qualificador del procés selectiu, de conformitat amb el que 
disposen els articles 55 i següents del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, 
pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic:  
 
 

BORSA DE TREBALL D’AGENT DE POLICIA LOCAL  

NÚM NRE 1R.COGNOM 2N.COGNOM NOM DNI 

 
ORDRE DE 

PREFERÈNCIA BORSA 
DE TREBALL  

PUNTUACIÓ TOTAL 

1 E2022005522 COMPAÑA CORTES MANUEL ***6204** 42,98 

2 
E2022005064  
E2022005280 

ADAN SORIANO DAVID ***4090** 38,96 



 
 

 
 

3 
E2022005015  
E2022005016 

ESTEVE PEDROSA CIRO ***4633** 37,35 

4 E2022005683 PALAHI MEDINA JORDI ***3026** 34,67 

5 
E2022005499  
E2022005501 

VAQUERO SANCHEZ JULIAN ***2789** 34,35 

6 E2022005373 PINEDA DURAN JESSICA ***7308** 33,84 

7 E2022005750 GINER SALLER OSCAR RAMON ***2094** 30,90 

8 E2022005690 TORRES VALVERDE JONATHAN ***5417** 30,74 

 

 
Segon.- Aquesta Borsa de treball tindrà una vigència de 3 anys a partir de la data de 
signatura d’aquesta resolució, que es podrà prorrogar en el cas que no s’hagi procedit 
a la constitució d’una de nova, i la seva regulació i funcionament serà la que es preveu 
a la Base catorzena de la convocatòria.  
 
Tercer.- PUBLICAR aquesta resolució al Tauler d’Edictes de la Corporació i al web 
municipal http://www.labisbal.cat. 
 
Document datat i signat electrònicament 
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