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AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES

Anunci de correcció d’errades

Es fa públic que la Junta de Govern Local, en sessió de 13 de gener de 2017, d’acord amb l’article 109.2 de
la Llei  39/2015, d’1 d’octubre,  del  procediment administratiu comú de les Administracions públiques, les
Administracions públiques va aprovar la rectificació de les Bases reguladores de la convocatòria del concurs
oposició  lliure  per  cobrir  interinament  una plaça d’agent-7,  de la  Policia  Local,  vacant  a  la  plantilla  de
personal funcionari de l’Ajuntament de les Borges Blanques (BOP número 8, 12 de gener de 2017), en els
següents termes:

Títol de les Bases
On diu:
“Bases que han de regir la convocatòria per a la selecció mitjançant concurs oposició d’un agent interí al
servei de la Policia Local i per a la creació d’una llista per al nomenament d’agents interins d’estiu i altres
vacants de curta durada.”

Ha de dir:
“Bases que han de regir la convocatòria per a la selecció mitjançant concurs oposició d’un agent interí al
servei  de la Policia Local i  per  a la creació d’una llista per  al  nomenament  d’agents interins per  cobrir
vacants de curta durada.”

Base 7a. Desenvolupament de la fase d’oposició
On diu:
“7.3. Tercera prova: cultura general
.../...
Qualificació:  cada  subprova  puntuarà  entre  0  i  10  punts  i  la  puntuació  mínima  per  passar  ambdues
subproves serà de 5 punts.”

Ha de dir:
“7.3. Tercera prova: cultura general
.../...
Qualificació:  Cada  subprova  puntuarà  entre  0  i  15  punts  i  la  puntuació  mínima  per  passar  ambdues
subproves serà de 7,5 punts.”

Annex 2. Proves físiques
En els barems de puntuació per edat, tant per homes com per dones, el tram d’edat de 27 a 34, ha de ser de
27 a 55.

Les Borges Blanques, 14 de febrer de 2017
L’alcalde, Enric Mir i Pifarré

Administració Local 56
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