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ANUNCI
La Junta de Govern Local de data 30 de juliol de 2018, va aprovar la convocatòria del procés
selectiu per a la provisió d’una plaça de caporal de la Policia Local de la plantilla del personal
funcionari reservada al torn de promoció interna, mitjançant el sistema de concurs oposició,
grup C2.
Les esmentades bases estan publicades íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de
Girona núm. 157 de data 14 d’agost de 2018 i l’anunci de la convocatòria del procés selectiu
està publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7690 de data 22 d’agost
de 2018.
El termini de presentació de sol·licituds va ser de 20 dies naturals comptats a partir de
l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, és a dir del 23 d’agost a l’11 de setembre de 2018, ambdós inclosos.
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, s’observa que han presentat instància els
següents aspirants:
1. Carles Calderón Casals
2. Iván Gascón Costa
3. Josep Maria Larumbe Santamaría
4. Alexandre Romero García
5. Pedro Martínez Caballero
6. Xavier Abril Jurado
Un cop examinada la documentació presentada, es declaren admesos els següents aspirants,
atès que han presentat la sol·licitud per formar part del procés selectiu en el termini
reglamentari i han manifestat en les seves sol·licituds que reuneixen tots i cadascun dels
requisits exigits en la base segona, referits sempre a la data d’expiració del termini assenyalat
per a la presentació de les sol·licituds, sense perjudici de la seva posterior acreditació en
finalitzar el procés selectiu:
1. Carles Calderón Casals
2. Iván Gascón Costa
3. Josep Maria Larumbe Santamaría
4. Alexandre Romero García
5. Pedro Martínez Caballero
Un cop examinada la documentació presentada, es declaren exclosos els següents aspirants,
pels motius que s’indiquen a continuació:
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1. Xavier Abril Jurado, atès que ha presentat la sol·licitud fora del termini reglamentari
Davant tot això, l’Alcaldia mitjançant Resolució de data 5 de novembre de 2018, ha resolt:
1. Aprovar, d’acord amb la base quarta de la convocatòria, la llista d’aspirants admesos i
exclosos que consta a l’expedient (llista número 1).
2. Aprovar, d’acord amb la base quarta de la convocatòria, la llista per publicar que consta a
l’expedient (llista número 2).
3. Informar als interessats que la composició del tribunal qualificador, el dia, l’hora i el lloc en
què s’iniciaran els exercicis de la fase d’oposició i l’ordre d’actuació dels aspirants s’aprovarà
per resolució de l’Alcaldia i es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP) i a
la web municipal.
4. Ordenar l’exposició al públic del contingut de la present resolució i de la llista número 2,
mitjançant la seva inserció en el Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP) i a la pàgina
web de l’Ajuntament de Roses (www.roses.cat) i concedir un termini de 10 dies hàbils a
comptar des de l’endemà al de la seva publicació al BOP, per presentar reclamacions.
5. Contra la resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós
administratiu davant del Jutjat del Contenciós Administratiu de Girona o bé, alternativament, si
el domicili és en una altra província, davant els jutjats contenciosos administratius amb
competència territorial a la província de la localitat on es resideixi en el termini de dos mesos a
comptar des de l’endemà al de la recepció de la notificació.
6. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant del
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà al de la
recepció de la notificació.

LLISTA NÚMERO 2: LLISTES PER PUBLICAR
Aspirants admesos en el procés selectiu:
Nom i cognoms
Carles Calderón Casals
Iván Gascón Costa
Josep Maria Larumbe Santamaría
Alexandre Romero García
Pedro Martínez Caballero

DNI
XXXX4832Q
XXXX0388N
XXXX4403F
XXXX6015J
XXXX9379S
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Aspirants exclosos del procés selectiu:
Nom i cognoms
Xavier Abril Jurado

DNI
XXXX7402K

Roses, a la data de la signatura electrònica
Document signat electrònicament

