Decret d'Alcaldia
Francesc Guisset i Lagresa, Alcalde-President d'aquest Ajuntament, amb data
de signatura electrònica, ha dictat el Decret següent:

En data 17 de març de 2020, d’acord amb la disposició addicional tercera de el
Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a
la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, aquesta
Alcaldia resolt posposar el procés selectiu inclosos tots els terminis i pel temps
imprescindible.
Atès que estem davant d’un procediment relacionat amb el funcionament bàsic
dels serveis de la Corporació municipal i que es poden garantir les mesures de
seguretat, d’acord amb la disposició addicional tercera de el RD 463/2020, de
14 de març, aquesta alcaldia proposa reprendre el procés selectiu
d’informadors turístics per la temporada 2020 i fixar el dia 15 de juny de 2020
com a data per el concurs de mèrits.
Tanmateix, degut a la situació actual provocada per la COVID-19 i el
corresponent d’Estat d’Alarma actualment vigent, tenint en compte que es
preveu un menor número de visitants al municipi durant la temporada d’estiu,
alhora que aquesta serà molt més curta en el temps que altres temporada; es
proposa també reduir el número d’informadors turístics així com els períodes de
contractació, quedant de la següent manera:
Es seleccionaran 4 auxiliars-informadors turístics: la contractació d’una de
les places s’iniciarà el dia 20 de juny de 2020 i finalitza 31 de desembre de
2020 i la contractació dels altres 3 informadors serà de 3 mesos: del dia 20 de
juny de 2020 al 19 de setembre de 2020, coincidint amb la temporada d’estiu.
En virtut de l’article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases del Règim Local, i en concordança amb l’art. 53.1) del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el TRLMRLC, aquesta alcaldia adopta la
següent
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En data 13 de març de 2020, es resolt aprovar la llista d’aspirants admesos i
exclosos provisional, donant un termini fins el dimarts 17 de març de 2020,
d’acord amb la base quarta de la present convocatòria, per tal que les persones
aspirants excloses de manera provisional puguin, si és el cas, esmenar,
reclamar o reparar les deficiències que s’hi hagin observat.

Número: 2020-0627 Data: 26/05/2020

“Mitjançant Decret de data 21 de febrer de 2020, es convoquen per màxima
urgència, i pel procediment de concurs de mèrits, un procés selectiu per a la
cobertura en règim laboral temporal 7 auxiliars informadors turístics per la
temporada d’estiu, mitjançant el procediment de concurs de mèrits. En la
mateixa resolució s’aproven les bases que regiran la present convocatòria.

DECRET

Francesc Guisset i Lagresa (1 de 1)
Alcalde
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HASH: 7acd15eded20ff6f6d60a4ce3c670bd5

Exp.: 437/2020
Concurs de mèrits informadors turístics
CF/lr

RESOLUCIÓ:
Primer.- DETERMINAR el dia 15 de juny de 2020 com a nova data per a la
realització de la prova pràctica del concurs de mèrits. Un dies abans es
determinarà l’hora de les entrevistes. En el cas que degut a l’estat d’alarma
provocat per el COVID-19 no fos possible fer la prova presencialment a
l’Ajuntament es realitzaria per videoconferència.
Segon.- MODIFICAR la base primera de la present convocatòria, reduint el
número d’auxiliars-informadors així com els períodes de contractació, atès que
degut a la situació actual, es preveu un menor nombre de visitants aquesta
temporada d’estiu, quedant de la següent manera:

Quart.- INFORMAR a tots els aspirants que la publicació de la resolució
d’Alcaldia dels aspirants que han estat admesos exclosos de manera definitiva
així com la resta d’informació que hagi quedat pendent de concretar degut a la
situació es publicarà el dia 10 de juny de 2020.
Cinquè.- INFORMAR als aspirants que no han acreditat mitjançant certificat
de nivell de català, estar en possessió del nivell C1 del Marc Comú Europeu
de referència per a les llengües (MECR) o equivalent, que s’informarà amb
posterioritat del dia i hora que hauran de realitzar la prova.

DECRET

Tercer.- INFORMAR que els aspirants exclosos de manera provisional que no
vagin presentar la documentació requerida al seu moment, tenen un termini fins
el dia 5 de juny de 2020, perquè puguin, si és el cas, esmenar, reclamar o
reparat les deficiències que s’hi hagin observat mitjançant registre electrònic.

Número: 2020-0627 Data: 26/05/2020

Es seleccionaran 4 auxiliars-informadors turístics: la contractació d’una de
les places s’iniciarà el dia 20 de juny de 2020 i finalitza 31 de desembre de
2020 i la contractació dels altres 3 informadors serà de 3 mesos: del dia 20 de
juny de 2020 al 19 de setembre de 2020, coincidint amb la temporada d’estiu.

Sisè.- PUBLICAR la present resolució a l’ e-TAULER i web municipal.”
L’Alcalde,
Llançà, amb data de signatura electrònica
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En cas que els aspirants presentin l’esmentat certificat de nivell, com a termini
màxim abans de l’inici de la prova, quedaran exempts de la seva realització.

