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.
En data 26 de maig de 2020, 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, aquesta Alcaldia resolt; Reprendre el procés
selectiu d’informadors turístics per la temporada 2020, reduir el número de places a
quatre, fixar el dia 15 de juny de 2020 com a data per el concurs de mèrits i el dia 5
de juny com a data límit per la presentació d’esmenes.
Un cop finalitzat aquest termini i revisada la documentació presentada per els
aspirants que havien d’esmenar i en virtut de les facultats atorgades per 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
RESOLUCIÓ:
Primer.- APROVAR la relació definitiva següent:
Aspirants admesos:
(Segons recomanació de l’agència espanyola de protecció de dades, es publiquen els dígits que
ocupen la posició quarta, cinquena, sisena i setena del document d’identitat).
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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: 2020-0674 Data: 09/06/2020

“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 a jornada
complerta, 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
Data Signatura: 09/06/2020
HASH: 7acd15eded20ff6f6d60a4ce3c670bd5

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

***2375**
***6134**
***5470**
***4242**
***7532**
***1662**
***5686**

***6421**
***5019**
***5788**
***5577**
***5551**
***4302**
***5362**

***6300**
***5230**
***7462**
***3664**
***6371**
***3829**
***6929**

***3062**
***2987**
***3562**
***9840**
***2450**
***3339**
***6576**

Aspirants exclosos:

Tercer.- INFORMAR que d’acord amb la base segona d’aquesta convocatòria,
les persones 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 hauran de realitzar l’examen
posteriorment en cas de superar l’entrevistat personal. Es contactarà amb els
aspirants per informar-los del dia i hora que se’ls convocarà.
Els aspirants són:
***2450**
***3339**

Aquesta prova es valorarà amb el resultat d’apte o no apte; en cas de ser
declarat no apte l’aspirant quedarà automàticament eliminat del present
concurs de mèrits.
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.
Tercer.- PUBLICAR la present resolució a l’ e-TAULER i web municipal.”
L’Alcalde,
Llançà, amb data de signatura electrònica
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***5788** ***6929**
***6300** ***5577**

DECRET

Segon.- CONVOCAR a l’òrgan seleccionador així com a tots els aspirants
admesos, d’acord amb la base cinquena del present concurs de mèrits, el
dilluns 15 de juny de 2020 a fi i efecte de procedir a l’entrevista individual.
L’entrevista es realitzarà per videoconferència a través de la plataforma
Zoom. S’enviarà un correu electrònic a tots els aspirants per tal d’informar de
l’hora de l’entrevista i de les instruccions per tal de realitzar la connexió.
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Cap.

