
 
 

 

Núm. expedient.: X2019001739 - 1458-000012-2019 

 

EDICTE 

 

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 2 de juliol de 2020, i a 

reserva del text que resulti de l’aprovació de l’acta corresponent, va adoptar per 

unanimitat dels assistents el següent acord:  

“Antecedents  

Vist que el proper divendres 10 de juliol de 2020 es realitzaran les proves 

psicotècniques del procés selectiu per la provisió en propietat de dues places 

d’agent de la policia local i la creació d’una borsa.  

Atès que segons les bases del procés selectiu la següent prova és la prova de 

reconeixement mèdic.  

Fonaments de Dret 

 Articles 82 i 88 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de procediment 

administratiu comú.  

 L’òrgan competent per adoptar la present resolució és per delegació de 

l’alcaldia a la Junta de Govern Local en virtud dels apartats g), h) i s) de 

l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de la Bases del Règim 

Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril – 

TRLMRLC- i el Decret 612 de 25 de juny de 2019. 

 Bases del procés selectiu per a la provisió de dues places d’agent de la 

policia i la creació d’una borsa, publicades al BOP de Girona número 231 de 

3 de desembre de 2020.  

La Junta de Govern Local a adopta el següent acord:  

PRIMER. – Convocar els aspirants que hagin superat totes les proves anteriors, el 

proper divendres 24 de juliol de 2020, al centre mèdic SANNA de Girona (Carrer 

Santa Eugènia, 163), per a la realització de la sisena prova, prova de 

reconeixement mèdic.  

Les proves es realitzaran entre les 16h i fins les 20h. un cop obtinguts els resultats 

del psicotècnics es publicarà el llistat d’aspirants que han superat la cinquena 

prova citant-los dins la franja horària indicada anteriorment, la prova tindrà una 

durada aproximada de 30 minuts per aspirant, caldrà que tots els aspirants portin 

mascareta.   

SEGON. – Publicar la present convocatòria a l’e-tauler i a la web de la corporació.  



 
 

 

TERCER. – Notificar la present resolució als membres del tribunal i a l’empresa que 

donarà suport tècnic a la prova.  

QUART. – Comunicar la present resolució als representants sindicals.  

Anglès, a data de la signatura electrònica  

L’alcalde accidental  

Jordi Pibernat Casas  
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