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EDICTE
Es fa públic que l’Alcaldia d’aquesta Corporació ha emès la resolució núm.
2022DECR003328, de data 8 d’agost de 2022, que es transcriu:
ANTECEDENTS DE FET:
1. En data 3 i 5 d’agost s’ha portat a terme la prova de coneixements i la prova
d’aptitud física del procés de selecció per a la cobertura definitiva de tres places
d’agent de la Policia local de Banyoles.
Els resultats es va publicar al taulell electrònic municipal i a la Seu Electrònica
de l’Ajuntament en les mateixes dates.
La prova de coneixements de català no s’ha de portar a terme atès que tots els
aspirants que han superat la prova de coneixements ha acreditat estar en
possessió del nivell de català requerit a la convocatòria.
2. D’acord amb les bases que regeixen el procés de selecció, publicades en el
Butlletí Oficial de la província de Girona núm. 92 de 13 de maig de 2022, la
següent prova, la quarta, és l’Avaluació psicotècnica.
Aquesta prova es dividirà en dues subproves:
Subprova 1. Aptitudinal
Subprova 2. De personalitat, estat psicològic i competències.
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Les dues subproves són obligatòries i eliminatòries.
FONAMENTS DE DRET:
I. La base 7.4 de les Bases que regeixen el procés de selecció per a la
cobertura definitiva de tres places d’Agent de la Policia local de Banyoles
disposa que després de les proves d’aptitud física el tribunal qualificador
farà pública una llista ordenada de major a menor de la puntuació
obtinguda de les persones aspirants i convocarà als aspirants que hagin
superat les proves per a la realització de l’avaluació psicotècnica.
D’acord amb les competències que li atorga l’article 53.1 del DL 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, aquesta Alcaldia-Presidència.
DECRETA:
Primer.- Convocar els aspirants que han superat la prova de coneixements i la
prova d’aptitud física, el dies 11 i 12 d’agost de 2022 a les 09:00, a la Sala La
Cúpula situada al C/ Pere Alsius, núm. 12, 3r pis de Banyoles per a la realització de
la Quarta prova: Avaluació Psicotècnica, que es farà de la següent manera:
Subprova 1 : Aptitudinal
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Data:
Hora d’inici:
Lloc:
Adreça:

Els aspirants que obtinguin un resultat d’apte en aquesta subprova 1, queden
convocats per a la realització de la subprova 2, a la data i hora següents:
Subprova 2: De personalitat, estat psicològic i competències
Data:
Hora d’inici:
Lloc:
Adreça:
L’Alcalde,
Miquel Noguer i Planas
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11 d’agost de 2022.
09:00 hores
Sala La Cúpula
c/ Pere Alsius, 12 3r de Banyoles

12 d’agost de 2022.
09:00 hores
Sala La Cúpula
c/ Pere Alsius, 12 3r de Banyoles

