En compliment de les bases específiques que han de regir el procés de
selecció, amb caràcter definitiu, en règim de funcionari de carrera, les dos places
d’agent de policia local: 1 plaça pel sistema de concurs oposició d’accés lliure, i 1
plaça pel sistema de concurs oposició mobilitat interadministrativa, i creació d’una
borsa de treball, publicades al BOP de Lleida núm. 173 de 7 de setembre de
2020, a l’e_tauler municipal de data 7 de setembre de 2020 i també se’n va fer
una ressenya al DOGC núm. 8220 de 8 de setembre de 2020, es fa públic que
per Decret d’Alcaldia núm. 162/2021 de 27 de maig, s’ha resolt el següent:

Fets:
I.- La Junta de Govern Local de les Borges Blanques, en sessió de data 26
d’agost de 2020 va aprovar la convocatòria i les bases per cobrir amb caràcter
definitiu, en règim de funcionari de carrera, les dos places d’agent de policia
local: 1 plaça pel sistema de concurs oposició d’accés lliure, i 1 plaça pel sistema
de concurs oposició mobilitat interadministrativa, i creació d’una borsa de treball.
II.- L’anunci de la convocatòria i les bases del procés selectiu ha estat publicat al
BOP de Lleida núm. 173 de 7 de setembre de 2020, a l’e_tauler municipal de data
7 de setembre de 2020 i també se’n va fer una ressenya al DOGC núm. 8220 de
8 de setembre de 2020, finalitzant el termini per a la presentació de sol·licituds per
prendre part en el procés de selecció el dia 28 de setembre de 2020.
III.- Per Decret d’alcaldia núm. 428/2020 de 27 d’octubre es va aprovar la
relació provisional d’admesos i exclosos per formar part del procés selectiu per
cobrir les dues places d’agent de policia local i la creació d’una borsa de treball;
així com la llista provisional d’exempts de realitzar l’exercici de coneixement de
llengua catalana. Així com la composició del tribunal qualificador del procés
selectiu esmentat.
IV.- Per Decret d’alcaldia núm. 501/2020 de 23 de desembre, es va aprovar la
relació definitiva d’admesos i exclosos per formar part del procés selectiu per
cobrir amb caràcter definitiu, en règim de funcionari de carrera, les dos places
d’agent de policia local: 1 plaça pel sistema de concurs oposició d’accés lliure, i 1
plaça pel sistema de concurs oposició mobilitat interadministrativa, i creació d’una
borsa de treball de l’Ajuntament de les Borges Blanques, així com la llista
d’exempts de realitzar l’exercici de coneixement de llengua catalana
Segons la llista aprovada, els aspirants admesos per participar en el procés en
la modalitat de mobilitat horitzontal son els següents:
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ANUNCI ANONIMITZAT DE CONVOCATÒRIA PER A LA REALITZACIÓ DE
LA 2ª i 3ª PROVA DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA PLAÇA DEL
CONCURS
OPOSICIÓ,
MOBILITAT
INTERADMINISTRATIVA
(HORITZONTAL) PER A LA COBERTURA DEFINITIVA, EN RÈGIM DE
FUNCIONARI DE CARRERA, D’1 PLAÇA D’AGENT DE LA POLICIA LOCAL
A L’AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES

Aspirants admesos:
DNI

Accés Lliure /
Mobilitat
horitzontal

Català

Admes/a

13 D D C

47....45X

A LL i M H

Exempt

Sí

19 I R G

43....16P

MH

Exempta

Sí

Núm Nom i cognoms

Aspirants exclosos:
Cap, en la modalitat de mobilitat horitzontal
Així, doncs, segons la documentació que consta a l’expedient, RESOLC:
Primer.- Convocar el Tribunal per a la seva constitució, el dia 3 de juny de 2021
a les 9:30 h del matí a la Sala de Juntes de l’Ajuntament de les Borges
Blanques, al C/ Carme, 21 de les Borges Blanques.
Segon.- Fixar l’inici del procés selectiu i convocar als aspirants admesos el dia
3 de juny de 2021, a les 10 h per a la celebració de la segona: prova pràctica
d’avaluació de competències bàsiques. La prova consistirà en desenvolupar un
o més supòsits proposats pel Tribunal, durant un període màxim de dues hores
relacionats amb les tasques del lloc de treball objecte de la convocatòria.

Tercer.- Convocar els aspirants que hagin superat la 2ª prova, per a la
realització de la 3ª prova: exercici psicotècnic i competencial. Aquesta prova es
durà a terme el mateix dia 3 de juny a les 15 h a la Sala de Juntes de
l’Ajuntament de les Borges Blanques
Quart.- Publicar aquest decret al tauler electrònic de l’Ajuntament de les
Borges Blanques i a la seu electrònica en l’enllaç https://seue.cat/web/lesborgesblanques,
Cinquè.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució en la
propera sessió ordinària que tingui lloc per al seu coneixement.
Les Borges Blanques, document signat electrònicament al marge
Enric Mir Pifarré
Alcalde de l’Ajuntament
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Aquesta prova tindrà lloc a la Sala de Juntes de l’Ajuntament de les Borges
Blanques, al C/ Carme, núm. 21 de les Borges Blanques.
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