Edicte d’esmena d’unes bases que regiran el procés de selecció per a la
creació d’una borsa de treball de personal funcionari interí, en la categoria
d’agent de la policia local, adscrit a l’escala d’Administració Especial, subescala
Serveis Especials, grup C2, nivell de complement destí 16, publicades al BOP
de Girona núm. 137, de data 17 de juliol de 2020.
En data 23 de juliol de 2020, núm. R.E. 2020-RE-1646, l’aspirant José Nicolas
González Ruíz, presenta recurs de reposició, sol·licitant l’anul·lació del procés
selectiu per trobar-lo viciat d’ofici, ja que considera que aquestes bases no
s’ajusten a la legislació vigent, en el seu punt cinquè: Tribunal Qualificador.
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.- ESTIMAR el recurs de reposició presentat pel Sr. José Nicolas
González Ruíz i procedir a esmenar el primer apartat de la Base Cinquena de
la convocatòria abans esmentada quedant de la següent manera:
“El Tribunal Qualificador estarà format pels membres següents:
President titular:
Sílvia Tabernero i Jódar, funcionària de la corporació.
President suplent: Jaume Simón Argemir, Sotsinspector Cap de la policia local
Primer vocal titular: Òscar Soler Bosch, funcionari de la corporació.
Primer vocal suplent: Roberto Garcia Garcia, funcionari de la corporació.
Segon vocal titular: Jordi Panella i Vilaró, tècnic especialitzat en la matèria.
Segon vocal suplent: Lluïsa Santos, tècnic especialitzat en la matèria.
Tercer vocal titular i suplent: una persona en representació de l’Escola de
Policia de Catalunya, pendent de designar.
Quart vocal titular i suplent: una persona en representació de la Direcció
General de Seguretat Ciutadana, pendent de designar.
Secretari: Actuarà amb veu i sense vot un funcionari de l’Ajuntament.
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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:

Butlletí Oficial de la Província de Girona

Exp.: 1133/2020
Oposició lliure creació borsa de treball d'agents interins de la policia local
CF/av

Segon.- PUBLICAR la present resolució en el BOP de Girona i a l’ e-TAULER
del web municipal, i CONCEDIR un nou termini de deu dies, a partir del dia
següent al de la publicació al BOP, per a la presentació de sol·licituds.
Tercer.- ACCEPTAR a tràmit les sol·licituds ja presentades en forma i termini
pels aspirants a la present convocatòria, amb el benentès que accepten les
noves bases publicades, i sense perjudici del dret a impugnar-les o a exercir el
dret de recusació que s’escaigui.
Quart.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.”

L'Alcalde

Butlletí Oficial de la Província de Girona

Llançà, amb data de signatura electrònica
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