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ANUNCI 
 
Assumpte: aprovació llistat definitiu d’admesos i exclosos, nomenament 
de nou membre del Tribunal qualificador i fixació de la data de 
començament d’exercicis 
 
Es fa públic per a general coneixement el Decret d’Alcaldia núm. 72/2017 de 6 
d’abril de 2017, dictat d’acord amb la Base 4a de les reguladores del procés 
selectiu per cobrir amb caràcter interí i mitjançant concurs oposició lliure, una 
plaça d’agent de la Policia Local, vacant a la plantilla de personal d’aquest 
Ajuntament (BOP núm. 8 de 12.01.2017, ref. DOGC núm. 7290, de 19.01.2017) 
  
En aquest decret s’ha acordat el següent:  
  
“Primer.- Aprovar la relació definitiva d’admesos i exclosos d’entre els 
aspirants que han presentat sol·licitud per prendre part en el procés selectiu 
objecte d’aquesta convocatòria, així com els exempts de la prova de català: 
 
LLISTAT DEFINITIU D’ADMESOS 
DNI Exempts prova de català 
47692171S Exempt 
43713216Z Exempt 
39707890T No exempta  
48135202C Exempt 
43704940H Exempt 
37391773Y Exempta 
48051431S Exempt 
78079600M Exempt 
78089734L Exempt 
47689094C Exempta 
47689471Y Exempt 
38146617J Exempt 
78087986L Exempt 

 
        LLISTAT DEFINITIU D’EXCLOSOS 

 DNI MOTIU 

 53333479K Falta pagament  
 
 
Segon.- Nomenar els nous següents membres del Tribunal Qualificador: 
  

Vocals:  
En representació de la Direcció General de l’Administració de Seguretat: 

Titular: Josep Mallada Gòdia 
          Suplent: Raül Portella Fontova 

 
Tercer.- Fixar el dia 4 de maig de 2017 com a data de començament dels 
exercicis corresponents a la fase d’oposició, en els termes següents: 
 



Ajuntament de  

 

les Borges Blanques 

 

ajuntament@lesborgesblanques.cat · www.lesborgesblanques.cat 

C. Carme, 21 · Tel. 973 14 28 50 Fax. 973 14 31 70 · LES BORGES BLANQUES 
 

Primera prova: coneixements de llengua catalana 
Hora: 9,00h.  
Lloc: Ajuntament de les Borges, situat al carrer Carme 21. 
Aspirant que l’ha de realitzar: 39707890T 
 
Segona prova: aptitud física. 
Hora: 12,00h.  
Lloc: s’informarà oportunament als aspirants mitjançant anunci al tauler 
d'anuncis i a la Seu Electrònica de l’Ajuntament amb antelació suficient. 

 
Quart.- Exposar al públic aquest Decret al tauler d'anuncis i a la Seu Electrònica 
de l’Ajuntament, d'acord amb la Base 13a i concedir un termini de 10 dies 
comptadors des de la publicació del nomenament del nou membre del Tribunal, 
a efectes de possibles qüestions d’abstenció o recusació que es plantegin. 
 
 
 
 
Enric Mir Pifarré      
Alcalde 
 
Les Borges Blanques, 6 d’abril de 2017 
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