
                            
 AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
                            (LLEIDA)

EDICTE

Anunci de nomenament de funcionaris interins

Es fa públic per a general coneixement, que l’Alcaldia, ha dictat el Decret RES 2021/426, que és del tenor
següent:

DECRET DE L'ALCALDIA
 
Assumpte: PROCÉS DE SELECCIÓ MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ DE QUATRE 
PLACES D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL A L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA [EXP 
1458-12-2019]. NOMENAMENT DE FUNCIONARIS INTERINS.

Efectuat el procés selectiu mitjançant concurs oposició  per cobrir quatre places d’agent de la 
Policia Local a l’Ajuntament de Mollerussa les característiques del qual són: 

RÈGIM: FUNCIONARI DE CARRERA, dedicació temps complet.
Cos: POLICIA LOCAL
Escala: ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
Subescala: SERVEIS ESPECIALS
Categoria: ESCALA BÀSICA –AGENT
Numero de vacants: 4
Denominació: AGENT DE LA POLICIA LOCAL.
Grup de classificació: Grup C, subgrup C2, segons la classificació professional del 
personal funcionari de carrera de conformitat amb l'establert a l'article 76 i la 
Disposició Transitòria tercera. 2 de la Real Decreto Legislatiu 5/2015, de 30 de 
octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat 
públic.
Nivell de titulació: ESO o equivalent o superior.
Nivell C D: 15 o grau consolidat
Índex Complement Específic: PL02 (1.616,08)  
Sistema selecció: Concurs-oposició
Oferta Pública d’Ocupació: Exercici 2019

Atès que la Comissió de Valoració, en Resolució adoptada el dia 08 de març de 2021 va 
resoldre, entre altres qüestions, ratificar la validació de la prova psicotècnica de data 
16/11/2020., ratificar la validació de la prova 7, (prova mèdica) i la proposta de nomenament, 
en els termes que figuren en l’Acta de data 9 de desembre de 2020.

Tanmateix, va donar per conclòs el procés selectiu pel que fa a les actuacions prèvies a la 
prova vuitena de les bases de la convocatòria i donar per finalitzada l’activitat col·legiada del 
Tribunal qualificador.

Atenent el procés, els resultats finals han estat els següents:

Puntuacions finals atorgades: FASE OPOSICIÓ i FASE CONCURS

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web

Codi Segur de Validació bf29be7144dd4d1e9c4af23c774590b7001

Url de validació https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
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De conformitat amb allò previst a la Base 9a., apartats 3 i 4, la Comissió de Valoració ha 
formulat la qualificació final de cada persona aspirant ordenada amb la suma de les 
puntuacions obtingudes en la Fase d’Oposició i de Concurs, següent:  

FASE D'OPOSICIÓ

 PRÀCTICA

Núm. 
ordre. Núm.Exp. DNI APTITUD 

FÍSICA CULTURAL TEÒRICA APARTAT 
1

APARTAT 
2

PSICOTÈC
NICA CONCURS FINAL

34 1458-102-
2019 …6806Z APTE 17,00 18,00 8,89 8,50 APTE 1,30 53,69

41 1458-109-
2019 …5396D APTE 18,50 14,00 7,78 6,50 APTE 3,05 49,83

42 1458-110-
2019 …4339A APTE 11,50 13,00 7,78 6,50 APTE 2,65 41,43

53 1458-123-
2019 …7615B APTE 15,00 15,00 6,67 7,50 APTE 1,10 45,27

66 1458-136-
2019 …0396T APTE 19,00 20,00 10,00 9,00 APTE 2,20 60,20

Per ordre de puntuació final la llista d’aspirants és l següent:

COGNOMS I NOM Núm. 
ordre Núm.Exp. DNI PUNTUACIÓ

FEIXAS PERERA, MARC 66 1458-136-2019 ….0396T 60,20
MARTINEZ ECHEVARRIA, SANDRA 34 1458-102-2019 ….6806Z 53,69
FIGUEREDO PARIS, RENE 41 1458-109-2019 ….5396D 49,83
ALCANTARA RODRIGUEZ, JOAN 53 1458-123-2019 ….7615B 45,27
GOMEZ PUJOL, JUAN CARLOS 42 1458-110-2019 ….4339A 41,43

Aquesta llista fou objecte de publicació en els termes previstos a les Bases. 

Reconeixement Mèdic:

No disposant aquest Ajuntament d’un servei propi habilitat per a llur desplegament, s’ha 
optat per a la contractació d’un servei aliè, adjudicant el servei al Centre Mèdic Pla d’Urgell. 
El reconeixement mèdic s’ha efectuat per professionals especialitzats i conforme el quadre 
d’exclusions mèdiques que figura en l’Annex IV de les Bases aprovades. 

Els cinc candidats/tes amb millor puntuació [sumant els exercicis de la Fase d’oposició i la 
fase de concurs], foren convocats per a efectuar el reconeixement mèdic, el dia 20 de 
novembre de 2020, amb els resultats següents:  

Núm. 
ordre Núm.Exp. Nom i cognoms DNI PUNTUACIÓ

Resultat 
prova 

mèdica
66 1458-136-2019 FEIXAS PERERA, MARC ….0396T 60,20 APTE

34 1458-102-2019 MARTINEZ ECHEVARRIA, SANDRA ….6806Z 53,69 APTE
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41 1458-109-2019 FIGUEREDO PARISE, RENE ….5396D 49,83 APTE

53 1458-123-2019 ALCANTARA RODRIGUEZ, JOAN ….7615B 45,27 APTE

Resta a la borsa de treball l’aspirant GOMEZ PUJOL, JUAN CARLOS, que ha obtingut la 
cinquena puntuació en el procés selectiu i que també va resultat APTE en la prova mèdica.

En conseqüència, aquesta relació ha estat elevada a aquesta presidència de la Corporació, a 
fi i efecte que formuli la proposta de nomenament per ocupar els lloc de treball d’agent de la 
Policia Local de l’Ajuntament de Mollerussa segons les condicions estipulades a les Bases i a la 
Convocatòria.

A la vista de quant s’ha exposat, i tenint en consideració tots els antecedents de l’expedient, 
aquesta Alcaldia, en desplegament de les facultats legalment atribuïdes, i especialment allò 
que es disposa en les bases 9a. de les que regeixen el procés i la convocatòria, articles 31 a 
40 inclòs del Decret 233/2002, de 25 de setembre pel qual s’aprova el Reglament d’accés, 
promoció i mobilitat de les policies locals, i altres disposicions concordants, especialment allò 
previst a Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les Policies Locals, RDLEG 5/2015, de 30 d’octubre, 
Text Refós de la Llei de  l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, Llei 7/1985, de Bases de Règim 
Local, DLEG. 2/2003, de 82 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya i Decret 214/1990, pel qual s’aprova el Reglament de personal al 
servei de les Entitats Locals, aquesta Alcaldia, DECRETA:  

Primer. Nomenar FUNCIONARIS INTERINS de la POLICIA LOCAL DE MOLLERUSSA, en la 
categoria Agent, assignant provisionalment el núm. RLT, als aspirants següents: 

RLT CONGNOM I NOM                      
017 MARTINEZ ECHEVARRIA, SANDRA
016 FIGUEREDO PARISE, RENE
145 ALCANTARA RODRIGUEZ, JOAN

Segon.- Adscriure als Funcionaris interins en els llocs de treball, següents:
 Cos: POLICIA LOCAL
 Escala: ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
 Subescala: SERVEIS ESPECIALS
 Categoria: ESCALA BÀSICA –AGENT-
 Denominació: AGENT DE LA POLICIA LOCAL.
 Grup de classificació: Grup C, subgrup C2, segons la classificació professional del 

personal funcionari de carrera de conformitat amb l'establert a l'article 76 i la 
Disposició Transitòria tercera. 2 del RDLEG 5/2015, de 30 d’octubre pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

Tercer. Les persones proposades per a la seva adscripció com a Policia Local, disposarà d’un 
termini d’un (1) mes des del dia següent al de la publicació del nomenament al BOP de 
Lleida, per a prendre possessió de la plaça com a funcionari interí, amb l’advertiment que la 
manca de presa de possessió, llevat casos de força major degudament acreditada, 
comportarà la pèrdua de tots els drets. La data de presa de possessió es comunicarà 
oportunament, a partir de la publicació esmentada. 

Això no obstant, els aspirants proposats presentaran a la seu electrònica de l’Ajuntament, 
dins del termini de 20 dies naturals a comptar de la publicitat d’aquest Decret, els documents 
següents:

- Certificat negatiu de penals
- Dades bancàries a efectes de pagament de nòmina (model Ajuntament) 
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La presa de possessió com a funcionari interí habilitarà la compaginació d’aquestes amb la 
prestació de serveis a l’Ajuntament de Mollerussa, restant a aquest efectes adscrits al llocs 
de treball d’agents de la Policia Local en el termes indicats en l’apartat anterior i se’ls 
assignarà número a la RLT; se’ls lliurarà la uniformitat i complements adients (inclusivament 
arma de foc, si procedeix) així com la identificació corresponent amb assignació de número 
de placa i distintius; podran realitzar les tasques inherents a agents de la Policia Local 
previstes a l’article 11 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals i concordants 
del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’accés, promoció i 
mobilitat de les policies locals.

Quart. Per al nomenament com a policia local, funcionari de carrera, serà requisit 
indispensable la superació del CURS ESPECÍFIC i del PERÍODE DE PRÀCTIQUES, en els 
termes i abast indicats en la Base 8a. de les que regeixen la  convocatòria.

El període de pràctiques el realitzaran els/les opositors/es que hagin superat el curs bàsic; 
les pràctiques seran obligatòries i eliminatòries, i tindran una durada de dotze (12) mesos; la 
pràctica es realitzarà al Cos de la Policia Local de Mollerussa.

Cinquè. Comunicar aquesta Resolució a la persona interessada en els termes indicats i 
publicar el nomenament al BOP, per a general coneixement i als efectes legals oportuns. 
Igualment, es podrà consultar a la web corporativa de l'Ajuntament de Mollerussa 
www.mollerussa.cat.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mollerussa, a la data de signatura: 
l’Alcalde

Recursos: Enfront aquesta Resolució, les persones interessades podran interposar els 
recursos a que es fa referència  en la Base 12a de la convocatòria (publicada al BOP de 
Lleida núm. 207, de 25 d’octubre de 2019).
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