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CGA/avt 
 

DECRET 
 
 La Junta de Govern Local de 18 de febrer de 2021 es van aprovar les bases 
per a la selecció de 7 places de caporal del cos de la Guàrdia Urbana de 
Figueres mitjançant concurs oposició per promoció interna, aprovades en 
l’oferta pública de 2020 (BOP Núm.8289 -7.12.2020).  
 
Vist el document d’observacions realitzades per la Sub-direcció General de 
Coordinació de la Policia Local de Catalunya en relació a les bases de la 
convocatòria per a la provisió de dues places de caporal/a, mitjançant promoció 
interna.  
 
Vist que l’oferta pública d’ocupació de l‘any 2021 (BOP Núm. 112 – 11.06.2021) 
es contempla 5 vacants de caporal a la Guàrdia Urbana i es vol i incloure 
aquesta a les dues places aprovades en l’oferta pública de 2020. 
 
En data 12 de juliol de 2021 es va publicar al BOP de Girona número 132, les 
bases elaborades i convocatòria per la provisió selecció de 7 places de caporal 
del cos de la Guàrdia Urbana de Figueres mitjançant concurs oposició per 
promoció interna. 
 
En data 14 de juliol de 2021 el D.O.G.C. número 8457 publica l’extracte de 
l’aprovació de les Bases del procés selectiu i la seva convocatòria. 
  
En data 16 d’agost de 2021, d'acord amb el que disposa en la base quarta, un 
cop finalitzat el termini de presentació d’instàncies s’aprova la relació 
d’aspirants admesos i exclosos provisional.  
 
En data 17 d’agost de 2021, el Sr. Aitor Barros Jiménez, mitjançant instància 
registrada amb núm. E2021018832 presenta al·legacions a l’exclusió del 
present procés selectiu. 
En conseqüència es revisen els expedients personals de les persones excloses 
del procés selectiu i es detecta que el Sr. Francisco Lara Limonchi i el Sr. José 
Luis Lopez Olmo es troben en la mateixa situació. 
 
Fonaments de dret: 
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, estableix que un cop finalitzat el 
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termini de presentació d’instàncies, en el termini d’un mes, es publicarà la llista 
d’admesos i exclosos. La publicació de l’esmentada resolució ha de concedir 
un termini de 10 dies per a subsanacions i possibles reclamacions. 
 
Vist l’article 12.3 del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals, en el que 
s’estableix que es consideren membres d’un cos de policia local els funcionaris 
i funcionàries de carrera d’altres cossos de policia local que hagin passat a 
prestar serveis mitjançant el sistema de concurs de mobilitat horitzontal. 
Així mateix i quan a l’antiguitat, s’han de computar els serveis prestats com a 
funcionari o funcionària de carrera en la categoria immediatament inferior 
respectiva d’altres cossos de la policia local, sempre que hagin estat 
reconeguts com a prestats des de la categoria des de la qual promociona. 
 
Per tot això, la Regidoria delegada del servei de Recursos Humans, per 
delegació de l’Alcaldia Presidència resol: 
 
 
Per tot això, La Regidoria delegada del servei de Recursos Humans, per 
delegació de l'Alcaldia Presidència resol: 
  
Primer.- Estimar les al·legacions presentades pel Sr. Aitor Barros Jiménez.  
 
Segon.- Declarar aprovada la llista definitiva d’instàncies admeses i excloses, 
un cop dutes a terme les modificacions pertinents, la qual s’exposarà a la 
pàgina web de l’Ajuntament de Figueres i que quedarà establerta de la següent 
forma: 
Aspirants/es admesos/es 

NIF reduït Interessat 

**9902***   BARROS JIMENEZ, AITOR 

**4379***      CARDOSA MONTESINOS, FRANCISCO 

**5939***           CRUZ TELLEZ, FRANCISCO JAVIER 

**5257***         DIEZ BERTRAN, FRANCESC XAVIER 

**4433***           FERNANDEZ HERNANDEZ, SILVIA 

**4468*** LARA LIMONCHI, FRANCISCO 

**5950*** LOPEZ OLMO, JOSE LUIS 

**4461***           MEDRANO CASADEMONT, MARIA JUANA 

**4402***          PIÑOL IZQUIERDO, ISABEL 

**4529***            REY CID, SERGIO 

**3451***        ROCA ROURA, ALBERT 

**0770***        ROMERA HEREDIA, JOSE MANUEL 

**9177***        ROMERO ENCINAS, JOAN ANTONI 

**4478***           ROMERO MARTINEZ, JULIO 

**4503***       SANCHEZ MORENATE, IVAN 

**4478***       VALENZUELA BUSQUETS, JOSEP 
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Aspirants/es exclosos/es 

nif reduït Cognoms i noms 

motiu de 
l’exclusió 

**5527***       CONTRERAS ALGUACIL, FRANCISCO JAVIER 1 

**3587***           COSTA ROMERO, ALEX 1 

**5553***         ROMERO MALDONADO, ANTONIO 1 

 
MOTIU DE L’EXCLUSIÓ: 
 

1.- No acreditar tenir  més de dos anys d’antiguitat com a funcionari o 
funcionària de carrera a l’Ajuntament de Figueres. 
 
Tercer.- Establir que les proves de coneixements s'iniciarà el dia 3 de setembre 
de 2021, a les 10.00 hores del matí al Centre de Formació Integrat Ferran 
Sunyer, Ronda Sud, núm. 3 de Figueres.  
 
Quart.- Establir que el Tribunal designat per a la qualificació dels exercicis i 
mèrits dels aspirants a les places convocades es constituirà el mateix dia i al 
mateix lloc que el de realització de les proves a les 8.00 hores i quedarà 
establer de la següent manera: 
 
President: Sr. Josep M Riera i Pey, Inspector en cap de la GU  
Suplent president: Sr. Jordi Panella Vilaró, Sotsinspector de la GU.  

Vocal 1: Sr. Jaume Martorell Pereira, Sergent GU  
Suplent vocal 1: Sr. Manuel Garcia González, Sergent GU.  
 

Vocal 2: Sr. Joan Manel Moreta Mascort, Sergent GU,  
Suplent vocal 2: Sr. Francesc Santiago Rubio, Sergent GU. 
 
Vocal tècnic 1: Sr. Ramon Pérez Bernardo, Inspector cap PL de l’Escala  
Suplent vocal tècnic 1: Sr. Juan José Jarillo Pérez, Sotsinspector de la PL de 
l’Escala. 
 
Vocal tècnic 2: Sr. Ignasi López Crivillé, Sotsinspector de la Policia Municipal 
d’Olot 
Suplent vocal tècnic 2: Sr. Oscar Soler Bosch, Sergent cap PL de Llançà 

 

A proposta de la Direcció general d’administració de Seguretat: 

Vocal 1r Titular:  Sr. Eduard Campà Alcaraz 

Vocal 2 Suplent: Sr. Antonio Pérez Fernández 

 

A proposta de l’ Institut de Seguretat Pública de Catalunya  

Vocal titular:    Sr. Oscar Soler Bosch 

Vocal Suplent: Sr. Alejandro Duran Giner 

 

Secretari Titular: Sr. Josep Maria Sais Villanueva  
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Secretaria Suplent: Sra. Carmen Cristina Garriga Asensio   
 

 
Cinquè.- Atesa la situació excepcional del COVID-19, tots els aspirants i 
membres del tribunal hauran de seguir el següent protocol: 
 
 1. Serà obligatori l’ús de mascareta per a la realització de les proves, excepte 
que s’aporti justificant mèdic. Cada aspirant haurà de portar la seva.  
2. Abans d’entrar a la sala de l’examen, es realitzarà un control de temperatura, 
amb un màxim de 37,5ºC. 
 
3. Es garantirà la distància entre els aspirants durant la realització de la prova 
de 2 metres. 
 
4. Cada aspirant haurà de portar el seu material d’oficina necessari per poder 
realitzar les proves ( bolígrafs, llapis, corrector, etc...). 
 
 

Sisè.- Publicar aquest decret a la pàgina web de l’Ajuntament Figueres. 
 
   
 
Figueres, el dia que signem aquest document 
 
Decret signat per Regidoria delegada del servei de Recursos Humans i per 
La secretària de la corporació que en dóna fe. 
 
[Firma01-01] [Firma02-01] [Firma03-01] 
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