2.
Finalitzat el termini de presentació d’al·legacions s’han presentat les que es dirà, i a
tenor de la documentació que consta a l’expedient i l’informe jurídic de Secretaria es proposa
l’estimació i desestimació de les al·legacions presentades, segons el cas i pel motiu que s’hi farà
constar.
3.
Vist tot l’anterior, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta en la
Legislació aplicable procedint l’aprovació de la relació definitiva d’admesos i exclosos de
conformitat amb l'article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local.
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Fonaments de dret
— Bases de convocatòria per a l’accés, mitjançant concurs oposició lliure d’1 plaça d'agent de
la policia local i constitució de borsa de treball de l’Ajuntament d’Almacelles
— Els articles 24, 28 i següents de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les Policies Locals.
— Els articles 6, 11, 14 i següents i 28 i següents del Reglament d'Accés, Promoció i Mobilitat de
les Policies Locals, aprovat per Decret 233/2002, de 25 de setembre.
— El Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic de la
Llei de la Funció Pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
— Els articles 1.3, 39.2.2), 76 i següents del Reglament del Personal al Servei de les Entitats
Locals, aprovat per Decret 214/1990, de 30 de juliol.
— Els articles 53.1.h), 282 i següents del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
— El Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i de l'Aranès
en els processos de selecció de personal i provisió de llocs de treball de les Administracions
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1.
En data 24/01/2019 es va dictar el decret d’alcaldia 2019/10 d’admesos i exclosos
provisional al concurs oposició per a la provisió de dues places de personal funcionari al cos
d’agents de la Policia Local d’Almacelles, escala bàsica, grup C2, publicades al BOE de 21 de
desembre de 2018. Aquest decret fou publicat al BOP núm. 18 de 25 de gener de 2019.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Relació de fets

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

L’Alcalde de l’Ajuntament de Almacelles, fent ús de les facultats i les competències que té
atribuïdes, i d’acord amb el que disposen les bases de la convocatòria del procés selectiu per a
la provisió de dues places de personal funcionari al cos d’agents de la Policia Local d’Almacelles,
escala bàsica, grup C2, publicades al BOE de 21 de desembre de 2018, i de conformitat amb
l’article 21.1g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de Bases del Règim Local, ha dictat el
següent Decret que es transcriu literalment:

Codi Segur de Validació

Expedient: 2018/1196 (03.02.00) -Selecció de personal

Url de validació

EDICTE .- Publicació de la relació definitiva d’admesos i exclosos i data d’inici de proves.

QUART.En relació al candidat amb DNI núm. ****5469M(R. Entrada 682/19), estimar l’al·legació
a la causa d’exclusió B, tenint per subsanada l’omissió i desestimar l’al·legació a la causa
d’exclusió D atès que, el candidat no acredita estar en possessió dels permisos requerits el darrer
dia de presentació de sol·licituds com preceptuen les bases reguladores del procés (Base 2a), i,
en conseqüència, declarar-lo exclòs definitivament.
CINQUÈ. Aprovar la següent relació d'aspirants admesos i exclosos definitiva de la convocatòria
referenciada:

Josep Ibarz Gilart
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A.
ASPIRANTS ADMESOS DEFINITIVAMENT, amb indicació de l’acreditació o no del
nivell de català requerit:
Identificació
****4391Q
****6806Z
****3334T
****3480W
****7229F

Català
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
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TERCER.En relació al candidat amb DNI núm. ****0018R(R. Entrada 628/19), estimar l’al·legació
a la causa d’exclusió A, tenint per subsanada l’omissió i desestimar l’al·legació a la causa
d’exclusió E atès que, d’acord amb la base 3a, els drets d’examen havien d’haver estat satisfets
prèviament a la presentació de sol·licituds, i, en conseqüència, declarar-lo exclòs definitivament.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

SEGON.Estimar les al·legacions presentades pel candidat amb DNI núm. ****5276W (R. Entrada
472/19) i, en conseqüència, introduir en l'expedient les modificacions corresponents, tenint per
esmenada la seva sol·licitud de participació en les proves. També es fa esmena d’una errada
material en una xifra del DNI.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

PRIMER.Estimar les al·legacions presentades pel candidat amb DNI núm. ****8479Y(R. Entrada
508/19)i, en conseqüència, introduir en l'expedient les modificacions corresponents, declarant
la seva exempció en la realització de la prova de català.

Codi Segur de Validació

Per tot el què RESOLC

Url de validació

Públiques de Catalunya.
— El text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, aprovat per Reial decret Legislatiu
5/2015, de 30 d'octubre.
— El Reglament General d'Ingrés del Personal al Servei de l'Administració General de l'Estat i de
Provisió de llocs de treball i Promoció Professional dels Funcionaris Civils de l'Administració
General de l'Estat, aprovat per Reial decret 364/1995, de 10 de març.
— Els articles 21.1.g) i h), 91, 100 i 102 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local.

Josep Ibarz Gilart
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Identificació
****3837B
****2923L
****8921Y
****0018R
****5469M
****6280K
****2982P
****4887R
*Motius d’exclusió:
ABCDEF-

Motiu
Català
d’exclusió
Exempt
E
Exempt
B
Exempt
AiE
Exempt
E
NO EXEMPT
D
Exempt
AiE
Exempt
F
NO EXEMPT
A, C i E

Declaració/instància no signada.
Manca acreditació carnet conduir
Manca aportar CV.
No acredita titulació mínima d’accés o superior.
No consten abonats drets d’examen
Presentació fora de termini

QUART. La realització del primer exercici (d’aptitud física) començarà el dia 1 d’abril de 2019 a
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ASPIRANTS EXCLOSOS DEFINITIVAMENT, amb indicació del motiu de l’exclusió:

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

B.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

L’admissió en aquest procés selectiu no pressuposa un dret i resta subjecta a la posterior
acreditació del compliment dels requisits establerts a les bases reguladores de la convocatòria i
del seu manteniment en el temps precís.

Codi Segur de Validació

Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
NO EXEMPT
Exempt
NO EXEMPT
Exempt

Url de validació

****3325W
****1566P
****5859X
****8479Y
****1084G
****7615B
****0188A
****3220Z
****8427N
****2745K
****0925B
****1421R
****8514H
****4339A
****3338R
****5276W

20/03/2019 Alcalde
Josep Ibarz Gilart
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Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

L’Alcalde,
Josep Ibars Gilart
Almacelles, a 20 de març de 2019.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

CINQUÈ. Publicar en el BOP de Lleida, així com a la seu electrònica d'aquest Ajuntament en el
Tauler d'anuncis, per a major difusió,el llistat definitiu dels aspirants admesos i exclosos, als
efectes oportuns, i la data de convocatòria per al primer exercici. Aquesta publicació substitueix
la notificació individual als candidats interessats.

Codi Segur de Validació

La crida per a posteriors exercicis es farà mitjançant la publicació en el tauler d'edictes de la
Corporació, electrònic i presencial a la seu de l’Ajuntament.

Url de validació

les 9 hores, al pavelló municipal d’esports d’ Almacelles, situat a l’Av. dels Esports s/n, havent
de portar els aspirants la seva documentació identificativa.

