
 

ACORD PER DECLARAR DESERT EL PROCÉS SELECTIU, MITJANÇANT 
CONCURS OPOSICIÓ D’ACCÉS LLIURE, PER LA PROVISIÓ D’UNA PLAÇA 
D’ARQUITECTE/A  TÈCNIC/A  D’ADMINISTRACIÓ  ESPECIAL,  DE  LA 
PLANTILLA  DE  FUNCIONARIS  DE  L’AJUNTAMENT  DE  LES  BORGES 
BLANQUES

Fets: 

I.-  Per  acord  de  la  Junta  de  Govern  Local  de  l’Ajuntament  de  les  Borges 
Blanques,  en  sessió  de  5  de  setembre de  2018 es  van  aprovar  les  bases 
reguladores  del  concurs-oposició  d’accdés  lliure,  a  una  plaça  d’Arquitecte/a 
Tècnic/a,  Grup  A2,  Escala  d’Administració  Especial,  en  règim  de  personal 
funcionari de carrera, inclosa en l’oferta pública d’ocupació de l’any 2018 de 
l’Ajuntament de les Borges Blanques, amb les següents característiques

Adscripció orgànica: Departament d’Urbanisme
Denominació: Arquitecte/a Tècnic/a
Règim: Funcionari/a
Núm. places convocades: 1
Grup de classificació: A2
Nivell de destí: 22
Categoria: Arquitecte/a Tècnic/a
Dedicació jornada: 15 h / setmana
Complement Específic: 4.396,07 € / anuals

II.-  En  la  mateixa  sessió  de  la  Junta  de  Govern  Local  es  va  aprovar  la 
convocatòria del concurs-oposició.

III.- Per Decret d’Alcaldia núm. 274/2018 de 9 de novembre es va aprovar la 
relació  d’admesos/es  i  exclosos/es,  així  com  els  membres  del  Tribunal 
qualificador i la data de les proves del procés selectiu, prevista pel dia 3 de 
desembre de 2018.

IV.-  Amb  data  3  de  desembre  de  2018,  va  tenir  lloc  la  primera  prova  de 
coneixements  generals  del  procés  selectiu,  a  la  qual  van  presentar-se  tres 
aspirants.

V.- Conclosa la primera prova de coneixements generals, el resultat obtingut 
per  tots  els  aspirants  presentats  ha  estat  de  NO  APTE,  i  atès  el  caràcter 
eliminatori de la prova, cal declarar desert el procés de selecció iniciat.

D’acord amb els antecedents assenyalats  i  de conformitat  amb les facultats 
atribuïdes per l’article 21 de la Llei 7/85 de 2 d’abril reguladora de les Bases del 
Règim Local, aquesta alcaldia 

RESOL:

 



 

Primer.- Declarar desert el procés de selecció convocat per a la provisió d’una 
plaça d’arquitecte/a tècnic/a Grup A2 de l’Escala d’Administració Especial, de la 
plantilla de funcionaris de l’Ajuntament de les Borges Blanques.

Segon.-  Obrir  novament  la  convocatòria,  per  tal  de  cobrir  les  necessitats 
actuals de personal d’aquesta categoria, amb la redacció, si s’escau, de noves 
bases de selecció.

Tercer.- Donar publicitat d’aquesta resolució a la web de l’Ajuntament de les 
Borges Blanques.

Quart.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament, en la propera 
sessió ordinària que celebri.

Les Borges Blanques, 14 de desembre de 2018 

L’Alcalde Davant meu
La secretària

Enric Mir i Pifarré Anna Gallart Oró
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