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ANUNCI DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DEL PROCÉS DE SELECCIÓ MITJANÇANT
CONCURS- OPOSICIÓ LLIURE PER COBRIR DUES PLACES D’AGENTS DE LA POLICIA LOCAL,
EN RÈGIM DE FUNCIONARI/ÀRIA DE CARRERA, SUBGRUP C2, DE L’ESCALA
D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SOTS ESCALA DE SERVEIS ESPECIALS, ESCALA BÀSICA I
CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL, MITJANÇANT EL QUAL ES FAN PÚBLICS ELS
RESULTATS DE LA SISENA PROVA I RESULTAT FINAL FASE OPOSICIÓ I CONCURS.
Reunit el Tribunal de selecció, el dia 9 de gener de 2019, HA ACORDAT:
Primer.- Fer públics els resultats de la sisena prova, corresponent al reconeixement
mèdic, realitzada el dia 2 de gener de 2019, segons document d’aptitud emès pel
Centre mèdic ILERMÈDIC SERVEIS SANITARIS.
Identificació QUALIFICACIÓ
****3444A

APTE/A

****2745K

APTE/A

Segon.- Fer públics els resultats del procés de selecció per cobrir dues places d’agents
de la policia local, en règim de funcionari/ària de carrera, corresponents a la fase
d’oposició i concurs.

Identificació
****3444A
****2745K
****5515Y
****7073A
****0216P
****3050E
****4339A
****3480W
****3993W

RESULTATS
2N I 3R
EXERCICI
13,49
12,81
13,34
15,03
11,62
12,77
11,94
11,87
11,24

RESULTAT 4RT
EXERCICI
APTE
APTE
APTE
APTE
APTE
APTE
APTE
APTE
APTE

RESULTAT 5È
EXERCICI
APTE
APTE
APTE
APTE
APTE
APTE
APTE
APTE
APTE

RESULTAT
FASE DE
CONCURS
7,11
7,5
6,83
4,8
3,62
1,53
1,63
1,27
1,1

RESULTAT 6È
EXERCICI
RECONEIXEMENT RESULTAT FINAL
MÈDIC
PROCÉS SELECTIU
APTE
20,60
APTE
20,31
20,17
19,83
15,24
No es realitza
atès l’establert
14,30
a la base 9.4
13,57
13,14
12,34

Identificació
****3444A
****2745K
D’acord amb l’establert a l’apartat 9.5 i 9.6 de les bases, aquests aspirants seran
proposats a la Junta de Govern Local per al seu nomenament com a funcionaris en
pràctiques i hauran de superar el curs específic de Formació Bàsica que organitza
l’Escola de Policia de Catalunya i període de pràctiques que consta a les bases de la
convocatòria. Restaran absents de superar el curs de Formació Bàsica si ja estan en
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Tercer.- Considerant aquests resultats, el tribunal ha acordat proposar a l’òrgan
competent per al seu nomenament als següents aspirants atès que han superat el
procés selectiu amb la puntuació més elevada:
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possessió de l’ esmentada titulació.
Els opositors/es que resultin aprovats i que només els hi resti per superar el curs selectiu
a l’Escola de Policia de Catalunya i el període de pràctiques a l’Ajuntament de
Tàrrega, podran ser nomenats funcionaris interins, des del seu nomenament i presa de
possessió fins la finalització del curs de selecció, tant si el resultat és d’apte com no
apte o fins abandonar el curs de selecció, tot això de conformitat amb l’article 124.4
del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text
únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de
funció pública, en relació amb l’article 33 del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel
qual s’aprova el Reglament d’accés, promoció́ i mobilitat de les policies locals.
Quart.- Comunicar als aspirants proposats que hauran de presentar a la secretaria de
la corporació, en el termini màxim de vint dies, els documents acreditatius de les
condicions exigides a la base segona cal com s’estableix a l’apartat 9.7 de les bases.
Els qui tinguin la condició de funcionaris públics estan exemptes de justificar
documentalment els requisits que no requereixin actualització. Únicament hauran de
presentar un certificat de l'organisme que custodiï el seu expedient personal i acreditar
la seva condició i les altres circumstàncies de les quals no hi hagi constància.
Si dins del termini esmentat, i tret dels casos de força major, els aspirants proposats no
presenten la documentació o no reuneixen els requisits exigits, no podran ser nomenats
funcionaris en pràctiques ni interins i quedaran anul·lades totes les seves actuacions,
sens perjudici de la responsabilitat en què puguin haver incorregut per falsedat.
Cinquè.- Deixar constància, tal com estableix la base onzena, que els aspirants que
hagin superat el procés de selecció passaran a formar part d’una borsa de treball per
ordre de puntuació obtinguda, i per aquest mateix ordre seran cridats quan
l’Ajuntament necessiti cobrir substitucions de forma interina derivades de qualsevol
incidència o vacant que pugui donar-se a la plantilla de la Policia Local d’aquest
Ajuntament. L’ordre de crida de la borsa de reposició serà per ordre numèric correlatiu
de la puntuació obtinguda.

Ramon Morell Gassó
President del Tribunal
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Sisè.- Procedir a la inserció d’aquesta resolució a la web municipal, la qual cosa
substitueix la notificació personal als interessats, d’acord amb allò regulat a l’article
45.1 b) de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
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