Expedient núm.: 266/2022
Resolució amb número i data establerts al marge
Procediment: Seleccions de Personal i Provisions de Llocs de treball

Identificació: Aprovació de la llista ordenada de la borsa de treball per proveir temporalment llocs d’agents
interins/nes de la Policia Local, mitjançant oposició lliure.

1. En data 23 de març de 2022 per Decret de l’Alcaldia, número 2022-0303, es va aprovar la
convocatòria i les Bases reguladores del procés de selecció 266/2022, per a la constitució
d’una borsa d’agents interins/nes de la Policia Local, enquadrada a l’Escala d’Administració
Especial, Subescala de Serveis Especials, Classe Policia Local, corresponent al grup C,
subgrup C2, mitjançant oposició lliure, per a la provisió de places vacants amb caràcter
temporal, per a la substitució dels seus titulars amb reserva de treball i destí, per a l’execució
de programes de caràcter temporal, per a l’excés o acumulació de tasques, dotades amb les
retribucions que corresponguin d’acord amb el pressupost municipal i la legislació vigent.
2. Les bases i la convocatòria han estat publicades íntegrament a la web municipal, al tauler
electrònic municipal d’anuncis, i al Butlletí Oficial de la Província de Lleida (BOP) número 58,
de data 24 de març de 2022, i en extracte al Diari Oficial de La Generalitat de Catalunya
(DOGC) número 8636, de data 29 de març 2022.
3. Atès que en el procés selectiu s’han observat tots els tràmits legals i reglamentaris i d’acord
amb l’acta final del Tribunal Qualificador de data 29.06.22.

Número: 2022-0758 Data: 12/07/2022

Relació de fets

DECRET

4. Vist que no s’ha presentat cap al·legació.
Fonaments de dret
1. Els articles 10 i 55 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP), sobre la selecció de funcionaris
interins i l’accés a l’ocupació pública.
2. Article 10.2 de l’EBEP, disposa que la selecció de funcionaris interins haurà de realitzar-se
mitjançant procediments àgils que respectaran en tot cas els principis d’igualtat, mèrit i capacitat.
3. Article 94.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel que s’aprova el reglament de personal al
servei de les Entitats Locals, estableix la possibilitat que l’Ens local pugui convocar un concurs
on establir l’ordre de preferència per proveir les vacants que es produeixin durant l’any.
4. L’article 125.2 del DL 1/1997, de 31 d’octubre, pel quals s’aprova la refosa de la legislació vigent
en matèria de Funció Pública de Catalunya, estableix la possibilitat de regular la borsa de
personal per prestar serveis amb caràcter temporal per als casos de màxima urgència.
5. La base desena i la base onzena de les bases reguladores d’aquest procés, preveuen la borsa
de treball i el funcionament de la borsa de treball, respectivament.
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DECRET D'ALCALDIA

6. Els articles 21.1. h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i 53.1.i)
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya.
Per tot l’exposat,
DISPOSO:
PRIMER.- Aprovar la constitució de la borsa de treball provisional, a proposta del Tribunal
Qualificador, del procés de selecció per a la creació d’una borsa de treball d’agents interins/nes,
mitjançant oposició, torn lliure, de conformitat amb la següent relació nominal:

1
2
3
4

Tejedor Serra, Marc
Fabregat Aranda, Itmar
Sauret Gòdia, Carles
González Farré, Paula

5
6
7
8

Ortega Llanas, Jaume
Albana Santallúsia, Joan
Novell Álvarez, Raúl
Chiné López, Sandra Elena

SEGON: Deixar constància que l’ordre d’aquesta borsa de treball queda supeditada a la realització i
superació del reconeixement mèdic de conformitat amb la base 8.5 i annex IV de les bases de la
convocatòria, proves mèdiques.
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Cognoms i nom
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Ordre

Quan es produeixi alguna necessitat de personal del lloc de treball objecte d’aquest procés, les
persones candidates que hauran de realitzar el reconeixement mèdic, seran informades personalment
del dia, hora i lloc on es durà a terme la prova amb antelació suficient a la realització de la mateixa.
TERCER: Deixar constància que anteriorment a la realització i superació del reconeixement mèdic les
persones aspirants relacionades en el punt PRIMER i amb número 5, 6, 7 i 8 hauran de realitzar el
quart exercici: Psicotècnic, de conformitat amb la base 8.4 i 10 de les bases de la convocatòria.
Aquesta prova té caràcter obligatori i eliminatori i es qualifica com apte/a o no apte/a, quedant
automàticament eliminades de la borsa i del procés les persones aspirants que convocades al
psicotècnic, no obtinguin la qualificació d’apte/a.
Quan es produeixi alguna necessitat de personal del lloc de treball objecte d’aquest procés, les
persones candidates que hauran de realitzar el psicotècnic, seran informades personalment del dia,
hora i lloc on es durà a terme la prova amb antelació suficient a la realització de la mateixa.
QUART.- Disposar que la vigència de la borsa de treball finalitzi en el termini de 2 anys des de la data
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Aquesta prova té caràcter obligatori i eliminatori i es qualifica com apte/a o no apte/a, quedant
automàticament eliminades de la borsa i del procés les persones aspirants que convocades al
reconeixement mèdic, no obtinguin la qualificació d’apte/a.

de publicació en el tauler d’anuncis de la Corporació i la pàgina web municipal del Decret d’Alcaldia
de constitució de la Borsa de treball.
No obstant, la constitució d’una Borsa de treball derivada d’una oferta d’ocupació pública, deixarà
sense efectes la present Borsa, a excepció que per motius de cobertura i renúncies, derivés a
l’esgotament de la nova Borsa, cosa que motivarà l’activació de nou de la present.
Exhaurida la seva vigència, les persones incloses a la Borsa perdran tots els drets derivats de la
superació d’aquest procés de selecció.
CINQUÈ.- Publicar la present decret al taulell d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web de
l’ajuntament http://www.alcarras.cat.
Aquesta publicació substitueix la notificació individual a les persones interessades, d’acord amb
l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

Alcarràs, document datat i signat electrònicament al marge

L’alcalde

En dono fe.
El secretari

Jordi Janés Girós

Pere Biedma Agüera
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Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan
que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva notificació.
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Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva notificació.

Número: 2022-0758 Data: 12/07/2022

Règim de recursos:

