AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)

ANUNCI
Es fa públic per a general coneixement, que l’Alcaldia, en data 26 de març de 2021 ha dictat
el Decret RES 2021/553, que és del tenor següent:
DECRET DE L'ALCALDIA
Assumpte: PROCÉS DE SELECCIÓ MITJANÇANT MOBILITAT HORITZONTAL DE TRES
PLACES D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL A L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA [EXP
1458-16-2018]. NOMENAMENT DE FUNCIONARIS DE CARRERA.
Per Decret de l’Alcaldia RES 2019/2019, de 21 de maig, fou aprovada la Convocatòria i Bases
que han de regir el procés selectiu per a cobrir tres llocs de treball inclosos a l’oferta pública
d’ocupació 2019, d’agent de la Policia Local (BOP de Lleida núm. 104, de 30 de maig i al
DOGC núm. 7902, de 21 de juny, de 2019). Les característiques dels llocs de treball, són les
següents:















RÈGIM: FUNCIONARI DE CARRERA, dedicació temps complet.
Cos: POLICIA LOCAL
Escala: ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
Subescala: SERVEIS ESPECIALS
Categoria: ESCALA BÀSICA –AGENTNumero de vacants: 3
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.
Nivell de titulació: ESO o equivalent.
Nivell C. D. : 15, o grau consolidat.
Índex Complement Específic: PL02.
Sistema selecció: Mobilitat horitzontal
Oferta Pública d’Ocupació Exercici 2019

Efectuat el procés selectiu, l’Alcaldia, a proposta de la Comissió de Valoració, mitjançant
Decret RES 2020/88, de 21 de febrer, va resoldre el següent:
Primer. Nomenar FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES de la POLICIA LOCAL DE
MOLLERUSSA, en la categoria Agent, les persones aspirants que han superat els
exercicis de la fase d’oposició i han obtingut millor puntuació, sumant les dues fases
(oposició i concurs), en els termes indicats en les Bases i Convocatòria aprovades per
Decret de l’Alcaldia RES 2019/219, de 21 de maig, publicada al BOP núm. 104, de 30
de maig de 2019 i DOGC núm. 7902, de 21 de juny de 2019, següents:

El Decret 2020/88, de 21 de
28 de febrer de 2020. Prèvia
de març de 2020, PRESA DE
PERSONAL FUNCIONARI EN
Mollerussa, i adscripció en
corresponent.

febrer, fou objecte de publicació al BOP de Lleida número 41, de
convocatòria expressa, els candidats van formalitzar en data 16
POSSESSIÓ com a AGENTS DE LA POLICIA LOCAL, en règim de
PRÀCTIQUES, dins la plantilla de personal de l’Ajuntament de
l’Escala, Subescala i Categoria indicats en la convocatòria
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SOBREVALS VALLS, Jaume
FERNANDEZ MARTOS, Enrique
SOLIS AYALA, Jose Antonio
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En les respectives Actes de Presa de Possessió, es fa constar expressament que per tal
d’adquirir la condició d’agents de la policia local de l’Ajuntament de Mollerussa en règim de
FUNCIONARIS DE CARRERA, i de conformitat amb la base 7a, apartat 2-4, de les que
regeixen la convocatòria, serà requisit indispensable la superació del període de pràctiques,
obligatori i eliminatori, amb una durada de dotze (12) mesos i que es realitzarà al Cos de la
Policia Local de Mollerussa.
Tal i com s’acredita en els antecedents que obren en l’expedient respectiu els aspirants,
funcionaris en pràctiques, Sr. SOBREVALS VALLS, Jaume, Sr. FERNÁNDEZ MARTOS, Enrique
i Sr. SOLIS AYALA, Jose Antonio, han realitzat el preceptiu període de pràctiques en els
termes indicats en la Base 7a. apartat 2-5, de les que regeixen la convocatòria, amb la
qualificació global APTE. En aquest sentit, la Comissió de Valoració, en Acta núm. 7, del dia
25/03/2021, ha acordat VALIDAR l’informe de resultats de les pràctiques realitzades pels
aspirants (funcionaris en pràctiques) que seguidament s’indica, i atorgar les qualificacions
conforme la Base 8a., apartat 2, següents:




Sr. SOBREVALS VALLS, Jaume
Sr. FERNANDEZ MARTOS, Enrique
Sr. SOLIS AYALA, José Antonio

Qualificació: APTE
Qualificació: APTE
Qualificació: APTE

Tanmateix, atès que els aspirants esmentats han superat el PERÍODE DE PRÀCTIQUES, la
Comissió de Valoració ha proposat a aquesta Presidència el seu nomenament com a
FUNCIONARIS DE CARRERA de la POLICIA LOCAL DE MOLLERUSSA, en la categoria
Agent.
Atès tot l’exposat, aquesta Alcaldia, en ús de les facultats legalment atribuïdes, DECRETA:
Primer. Nomenar els aspirants, Sr. SOBREVALS VALLS, Jaume, Sr. FERNÁNDEZ
MARTOS, Enrique i Sr. SOLIS AYALA, Jose Antonio, FUNCIONARIS DE CARRERA de la
POLICIA LOCAL DE MOLLERUSSA, en la categoria Agent, atès que ha superat el període de
pràctiques segons determinen les Bases i convocatòria aprovades per Decret de l’Alcaldia
RES 2019/2019, de 21 de maig (BOP de Lleida núm. 104, de 30 de maig i al DOGC núm.
7902, de 21 de juny, de 2019).
Segon. Adscriure els funcionaris esmentats, en els llocs de treball següents:



SOBREVALS VALLS, Jaume
Cos:
POLICIA LOCAL
Escala:
ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
Subescala:
SERVEIS ESPECIALS
Categoria:
ESCALA BÀSICA –AGENTDenominació:
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.
RLT número:
013

Sr.






FERNÁNDEZ MARTOS, Enrique
Cos:
POLICIA LOCAL
Escala:
ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
Subescala:
SERVEIS ESPECIALS
Categoria:
ESCALA BÀSICA –AGENTDenominació:
AGENT DE LA POLICIA LOCAL.
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Sr.









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.
RLT número:
143
SOLIS AYALA, Jose Antonio
Cos:
POLICIA LOCAL
Escala:
ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
Subescala:
SERVEIS ESPECIALS
Categoria:
ESCALA BÀSICA –AGENTDenominació:
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.
RLT número:
144

Tercer. Comunicar la present Resolució a les persones interessada en els termes indicats a
la Base 9a. de les aprovades, a fi i efecte que prengui possessió del càrrec dins el termini
màxim d’un mes a comptar de la data de notificació del nomenament, amb l’advertiment que
la manca de presa de possessió, llevat casos de força major degudament acreditada,
comportarà la pèrdua de tots els drets.
Quart. Publicar aquesta Resolució al BOP de Lleida, per a general coneixement i als efectes
legals oportuns. Igualment, es podrà consultar a la pàgina web corporativa de l'Ajuntament
de Mollerussa www.mollerussa.cat
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Mollerussa; a la data de signatura electrònica
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RECURSOS: Enfront aquesta Resolució, les persones interessades podran interposar els
recursos que s’esmenten en la Base 11a de la convocatòria aprovada per Decret de l’Alcaldia
RES 2019/219, de 21 de maig (BOP de Lleida núm. 104, de 30 de maig i al DOGC núm.
7902, de 21 de juny, de 2019).
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