
 
 

 

 

Núm. expedient.: X2021001668 

 

DECRET 

 
Identificació de l’expedient  

Aprovació definitiva de la llista d’admesos i exclosos per la selecció d’una plaça de 
sotsinspector de la Policia Local d’Anglès per promoció interna mitjançant concurs 
oposició (C1) inclosa a l’oferta pública de l’exercici 2021. 

 
Antecedents 

Per acord de Junta de Govern Local de data 17 de març de 2022, es va acordar 

convocar un concurs oposició per cobrir una plaça de sotsinspector en cap de la 
policia local d’Anglès, grup C, subgrup C1, per promoció interna, inclosa a l’oferta 
pública d’ocupació de l’exercici 2021, i es van aprovar les bases i la convocatòria. 

Atès que després d’haver finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per a 
participar en la convocatòria, cal aprovar la llista provisional d’aspirants admesos i 
exclosos. Tenint en compte que l’únic aspirant ha estat admès, s'aprova la llista 
d'aspirants admesos que s'eleva a definitiva. 

D’acord amb les esmentades Bases, aquesta Alcaldia Presidència i fent ús de les 

atribucions que tinc conferides per la legislació vigent i en particular 53.1.h/i del 
Decret Legislatiu 2/2003 de 28 abril que aprova el Text Refós de la Llei Municipal i 
Règim Local de Catalunya. 

DISPOSO: 

PRIMER.- APROVAR definitivament la llista d’aspirants admesos i exclosos per la 
selecció d’una plaça de sotsinspector de la policia local d’Anglès per promoció 
interna mitjançant concurs oposició (C1) inclosa a l’oferta pública d’ocupació de 
l’exercici 2021, següents: 

ASPIRANTS ADMESOS:  

N.RE  DNI Cognoms Nom 

E2022002498 ***3123** Bohórquez González Juan Antonio 

 



 
 

 

ASPIRANTS EXCLOSOS:  

CAP  

 

SEGON.- Concedir un termini de deu dies naturals als aspirants, per si concorren 

causes d'abstenció i recusació dels membres del Tribunal tal i com estableixen els 

articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de regim jurídic del sector públic.   

TERCER.- APROVAR i convocar definitivament el tribunal per a dur a terme les 

proves de selecció de l’aspirant el dijous dia 9 de juny de 2022 a l’Ajuntament 
d’Anglès a les 9:00 hores. 

Presidenta: 

Titular: Sandra Pinos Martínez, secretària municipal de l’Ajuntament d’Anglès 

Suplent: Anna Fauchs Planchart, funcionària de l’Ajuntament d’Anglès 

Vocals: 

Funcionari d'igual o superior titulació a l'exigida a la convocatòria designat a 
proposta de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. 

 Titular:  David Otal de Sanromà, Inspector Cap de la Policia Local de Calella 

 Suplent: Emili Martínez Cañaveras, Intendent Escola de Policia de Catalunya 

Un funcionari d'igual o superior titulació a l'exigida a la convocatòria designat a 
proposta de la Direcció General de Seguretat Ciutadana.  

 Titular: Irene Alcaide Servià, Sotsinspectora de la Policia Municipal de Girona 

 Suplent: Josep Lluís Melús i Automuro, Sotsinspector de la Policia Municipal       
de Girona 

 

Dos tècnics o experts especialitzats en la matèria. 

 Titular: Albert Barjadí Capell, Inspector de Santa Maria de Palautordera 

 Suplent: Josep Sánchez Molina, Sotsinspector de Tossa de Mar 



 
 

 

 Titular: Albert Brunet Bragulat, Inspector de Sant Celoni 

 Suplent: Albert Muñoz Auguet, Cap de l’Àrea Bàsica de Policial de la Selva   
Interior 

Un policia local amb categoria igual o superior a la de la plaça convocada. 

Titular:  Manuel Martínez Morcillo, Sotsinspector de Blanes 

Suplent: Alfons Serrano Garcia, Sotsinspector de Cassà de la Selva 

 

Secretari/a ̀ria: 

Titular: Eugènia Iglesias Berini, TAG de l’Ajuntament d’Anglès 

Suplent: Leonor Martínez Lacambra, Interventora de l’Ajuntament d’Anglès 

 

QUART.- Aprovar definitivament les següents dates d’examen i convocar a l’aspirant, 
per a la realització de les proves següents: 

1r exercici. Prova pràctica, el proper dia 9 de juny de 2022 a les 10:00 hores, a 
l 'Edifici  de l 'Ajuntament d'Anglès, Carrer d'Avall número 29-31 d’Anglès. 

 

Prova psicotècnica, el proper dia 13 de juny de 2022 a les 9:30 hores, a l'Edifici de 
l'Ajuntament d'Anglès, Carrer d'Avall número 29-31 d’Anglès. 

 

Recompte de mèrits, el proper dia 16 de juny de 2022 a les 12:00 hores, a l’Edifici 
de l’Ajuntament d’Anglès, Carrer d’Avall número 29-31 d’Anglès. 

 

CINQUÈ.- Publicar aquesta resolució al tauler d’anuncis municipal i al web de la 
Corporació www.angles.cat. 

 

http://www.labisbal.cat/


 
 

 

SISÈ.- Notificar la present resolució  als membres del tribunal i als representants 
legals dels treballadors. 

 

 

Així ho mana i signa l’alcalde president i jo, la secretària ho certifico.  

 

 

Anglès, a data de la signatura electrònica. 

 
L’Alcalde,        La secretària,    

Jordi Pibernat Casas                                                  Sandra Pinos Martínez 
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