En compliment del que disposa l’article 90 del Decret 214/90 de 30 de juliol pel qual
s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, es fa públic el
següent:

El 15 de juliol de 2020, es publiquen al BOP de girona núm. 135, unes bases
que regiran el procés de selecció per a la provisió definitiva de dues places
d’agent de policia local, mitjançant el procediment de concurs oposició i pel
sistema de torn lliure.
En aquestes bases s’ha detectat un error de forma i d’acord amb l’article 109.2
de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, pel qual les administracions públiques poden
rectificar, en qualsevol moment d’ofici o a instància dels interessats, els errors
materials, de fet o aritmètics en els seus actes, es procedeix a modificar-lo.
L’Alcalde-President de l’Ajuntament de Llançà, mitjançant Resolució d’Alcaldia
de 7 d’agost de 2020, va adoptar la següent resolució:
RESOLUCIÓ:
Primer.- RECTIFICAR les bases abans esmentades, en el sentit següent:
S’afegeix una nova base:
“DOTZENA. BORSA DE TREBALL
Les persones que hagin superat la convocatòria, sense obtenir plaça passaran
a formar part d’una borsa de treball anomenada: borsa de treball agent de
policia local, l’ordre serà de major a menor puntuació obtinguda tal i com hagi
proposat l’òrgan de selecció.
Ordre de prelació d’aquesta borsa de treball:
Aquesta borsa de treball tindrà prelació davant qualsevol altra borsa vigent en
el moment, d’agent de policia local.
La borsa només permetrà cobrir les necessitats temporals per a llocs de treball
d’agent de la policia municipal, categoria (C2), fins un termini màxim de tres
anys a comptar de la data de finalització del procés selectiu.
En el cas de la convocatòria d’una plaça en propietat significarà un nou procés
de selecció. L’Ajuntament podrà no efectuar la corresponent crida quan es tracti
de contractacions pels quals calguin un requisits de selecció diferents.
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Edicte d’esmena d’unes bases que regiran el procés de selecció per a la provisió
definitiva de dues places d’agent de policia local,pel procediment de concurs oposició i
sistema de torn lliure publicades al BOP de Girona núm. 135, el 15/07/2020.

Butlletí Oficial de la Província de Girona

Exp.: 1017/2020
Concurs oposició dues places agent de policia, en torn lliure
CF/av

Segon.- PUBLICAR, la present esmena al BOP de Girona, a l’e-TAULER I al
web municipal.”

L’Alcalde,
Llançà, amb data de signatura electrònica

Document signat per FRANCESC GUISSET LAGRESA - DNI (TCAT)
en data 11/08/2020

Signat per:
Diputació de Girona
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Butlletí Oficial de la Província de Girona

El funcionament de la borsa es regirà per les següents normes:
1. Els aspirants que no hagin estat seleccionats per ocupar les places
convocades però que hagin superat el procés selectiu podran ser cridats per
l’Ajuntament de Llançà, d’acord amb l’ordre de puntuació.
En cas d’empat, el primer en ser cridat serà el candidat amb el perfil
professional i acadèmic més idoni a les tasques a desenvolupar.
2. La vigència de la borsa serà de tres anys a comptar de la data de finalització
del procés selectiu. No obstant això, s’entendran automàticament cancel·lades
quan cap persona tingui disponibilitat per a acceptar una oferta. Transcorregut
el termini de vigència podrà autoritzar-se la seva pròrroga durant el temps
necessari per a la constitució d’una nova borsa.
3. Les persones aspirants són les responsables de mantenir actualitzades les
seves dades de contacte.
4. La crida serà de manera telefònica, amb dos intents en hores diferents. Si a
la segona trucada no s’ha pogut establir el contacte, aquest candidat passarà a
ser l’últim de la llista i es passarà a trucar a la següent persona de la llista. Les
persones que ho prefereixen i que ho hauran de manifestar per escrit durant la
primera setmana de la formació de la llista, poden sol·licitar que se’ls enviï un
correu electrònic en substitució de les dues trucades. En aquest cas, el correu
s’haurà de contestar, com a màxim, l’endemà del dia en què s’hagi enviat, en
cas contrari s’entendrà rebutjada l’oferta.
La no localització per una vegada no modifica la situació d’actiu en la borsa. Si
en una segona ocasió se’l truca per un nou oferiment de nomenament i no fos
possible contactar-hi, aquella persona passaria automàticament a la situació
d’inactiu, que el comporta quedar automàticament exclòs de la borsa de treball.
5. La persona integrant de la borsa de treball si en ser cridada en temps i forma
per a un nomenament, renuncia a la proposta de nomenament, es modificarà
l’ordre inicial i passarà a ocupar el darrer lloc establert a efectes de la prelació.
Per tant el rebuig a una oferta de treball, sigui de la durada que sigui, i per
ocupar un lloc d’agent de la policia local (grup C2), no suposarà l’exclusió de la
borsa de treball, sinó el seu pas a la darrera posició en l’ordre de prelació
establert en la borsa. Malgrat això, sí s’exclourà de la borsa al candidat que
hagi renunciat a dos oferiments de nomenament.
No serà d’aplicació l’exclusió en cas que concorrin causes degudament
justificades que impossibilitin la incorporació immediata com, per exemple,
circumstàncies que posin en risc la salut.”

