En relació amb la convocatòria pública de proves selectives per a cobrir una (1) plaça vacant
de Cap d’Equip de Policia Portuària, autoritzada i aprovada mitjançant comunicació oficial
de Ports de l’Estat, on es determina l’oferta d’ocupació pública corresponent a la ‘OEP 2019’,
amb la retribució corresponent al Grup III, Banda I, Nivell 3 del III Conveni col·lectiu de ports
de l’Estat i autoritats portuàries, que estableix en el seu punt VII. Tribunal qualificador, la
composició dels membres del tribunal, sent:
TITULARS

SUPLENTS

PRESIDENT/A

Josep Lluís Díez Besora

Manuel Rodríguez Domínguez

VOCAL

Xabier Larrañaga Cortés

Juan Ramón Martínez Fernández

VOCAL

Esther Rubio Llurba

Esther Salamé Sala

SECRETARIA/ÀRIA Lola Gomis Donat

Meritxell Lafuente Gómez

Considerant el que disposa l’article 11 (Tribunals) del RD 364/1995 de 10 de març:
‘Los Tribunales serán nombrados, salvo excepción justificada, en cada orden de convocatoria
y con arreglo a la misma les corresponderá el desarrollo y la calificación de las pruebas
selectivas. Estarán constituidos por un número impar de miembros, funcionarios de carrera,
no inferior a cinco, debiendo designarse el mismo número de miembros suplentes y en su
composición se velará por el cumplimiento del principio de especialidad. La totalidad de los
miembros deberá poseer un nivel de titulación igual o superior al exigido para el ingreso en el
Cuerpo o Escala de que se trate.’
RESOLUCIÓ
1. Nomenar com a membre vocal titular del Tribunal de selecció, addicionalment als
membres ja designats, a la Sra. Verònica Blasco Hernández i com a vocal suplent al Sr.
Juan Antonio Corbacho Diaz.
2. Retrotreure les actuacions, en el seu cas, realitzades en aquest procés de selecció al
moment immediatament anterior a la primera intervenció que hagués pogut fer el tribunal
en l’exercici de les seves funcions.

Josep Maria Cruset i Domènech
President
Tarragona, febrer de 2021
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