El passat 5 de novembre de 2019 es van realitzar les proves físiques per la provisió
d’una plaça d’agent de la Policia Local, que havien estat convocades el dia 30
d’octubre de 2019.
Amb posterioritat s’han presentat diferents al·legacions per aspirants que manifestaven
que no s’havia complert el termini de 15 dies d’antelació que s’estableix a les bases
del procés per a la convocatòria del dia, hora i el lloc d’inici de l’oposició.
A la vista de les al·legacions presentades, el Tribunal Qualificador s’ha reunit en data 8
de novembre de 2019, i analitzades les al·legacions, veient que efectivament s’havia
incorregut en un error que provocava l’incompliment de les bases, ha acordat
retrotraure les actuacions fins el moment de la publicació de la llista definitiva
d’admesos i exclosos, pel que les proves físiques realitzades el passat 5 de novembre
de 2019 són nul·les.
És per tot això que
HE RESOLT:
Primer.- Retrotraure les actuacions del procés selectiu fins la publicació de la llista
definitiva d’aspirants admesos i exclosos, i en conseqüència declarar nul·les les proves
efectuades el dia 5 de novembre de 2019.
08/11/2019 Alcalde

Segon.- Informar del lloc, data i hora on es realitzaran les proves que formen part del
procés de selecció:
Exercici 1. Aptitud física. Eliminatori.
Dia: 2 de desembre de 2019.
Hora: 9:00
Avinguda dels Països Catalans, 27, Lliçà d’Amunt.

Ignasi Simon Ortoll

Signatura 2 de 2

Lloc: Camp de Futbol del C.E. Lliçà d’Amunt


Recordem que per poder realitzar la prova s’haurà de lliurar al tribunal abans
de fer la prova, un certificat mèdic oficial, en el qual es faci constar que es
reuneixen les condicions físiques necessàries per portar-les a terme. La no
presentació d’aquest certificat comporta l’exclusió automàtica de l’aspirant del
procés selectiu.
Exercici 2. Coneixement de la llengua catalana. Eliminatori.
Dia: 4 de desembre de 2019.
Lloc: Biblioteca Ca l’Oliveres, C/ Castelló de la Plana, 11.



Recordem que només hauran de realitzar aquesta prova aquells aspirants que
no hagin acreditat el nivell de català.
Exercici 3. Examen Teòric (Cultural + Teòrica) Eliminatori.
Dia: 9 de desembre de 2019.

Gemma Navarro Medialdea

Signatura 1 de 2

08/11/2019 Secretària

Hora: 9:00

Hora: 9:00
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Lloc: per determinar.
Exercici 3. Prova informàtica. Eliminatori.
Dia: 11 de desembre de 2019.
Hora: 9:00
Lloc: per determinar.

Exercici 4. Psicotècnic. Eliminatori.
Dia: per determinar
Hora: per determinar
Lloc: per determinar.
Exercici 5. Reconeixement mèdic. Eliminatori.
Dia: per determinar.
Hora: per determinar.
08/11/2019 Alcalde

Lloc: per determinar.

Entrevista (si escau).
Dia: per determinar.
Hora: per determinar.

Signatura 2 de 2

Ignasi Simon Ortoll
Gemma Navarro Medialdea

Tercer.- Exposar aquesta llista al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

08/11/2019 Secretària
Signatura 1 de 2

Lloc: per determinar.
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