Exp.: 1133/2020

L’Alcalde de l’Ajuntament de Llançà, mitjançant Resolució d’Alcaldia de data 21
d’octubre de 2020, va adoptar la següent resolució:
“Un cop aixecat l’estat d’alarma provocat per la Covid-19 i pel bon funcionament de
l’àrea de seguretat ciutadana, degut al fet que van coincidir en el temps vàries baixes per
incapacitat temporal de diferents agents de la policia local, en data 13 de juliol de 2020
l’alcaldia, resol formalitzar la convocatòria i aprovació, per màxima urgència d’unes
bases que regien el procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball de personal
funcionari interí, en la categoria d’agent interí, per cobrir vacants sobrevingudes a la
plantilla de personal funcionari adscrit a la policia local d’aquest Ajuntament.
El procés s’ha perllongat en el temps degut al fet que s’ha hagut de resoldre dues
al·legacions presentades per dos dels aspirants a la convocatòria; en aquest moment el
procés de selecció es troba dins el termini de dictar resolució d’Alcaldia, d’admesos i
exclosos de manera provisional, així com data, lloc i hora d’inici del procés selectiu.
Les necessitats per les quals es va impulsar la convocatòria (baixes simultànies per
incapacitat temporal per contingències comunes d’un tant per cent elevat d’agent de la
policia local) han desaparegut.
D’altra banda, aquest Ajuntament està duent a terme la convocatòria d’un procés de
selecció mitjançat concurs-oposició lliure de dues places d’agent de policia de carrera,
vacants a la plantilla de personal i aprovades a l’oferta pública de l’Ajuntament per
aquest any 2020, on s’aprova la creació d’una borsa de treball d’agent interí de la
policia local, amb els aspirants que superin el procés però no obtinguin plaça, per cobrir
futures situacions de baixes d’agents de la policia local per incapacitat temporal o
qualsevol altre motiu de característiques semblants, la qual cosa suposaria una duplicitat
d’actuacions i l’existència de dues borses de treball.
D’acord amb els principis d’eficàcia, d’economia i eficiència, racionalització i agilitat
dels procediments administratius als que serveixi l’administració, i en virtut de les
facultats atorgades en l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril de Bases del règim
local,
HE RESOLT :
Primer.- REVOCAR el Decret d’Alcaldia de data 13 de juliol de 2020 i deixar sense
efecte, pels motius d’interès general expressats anteriorment, la convocatòria pel
procediment de màxima urgència, mitjançant el sistema d’oposició lliure, 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,

Butlletí Oficial de la Província de Girona

Edicte de revocació del Decret d’Alcaldia de data 13 de juliol de 2020 d’aprovació, per
màxima urgència, de la convocatòria per a la creació d’una borsa de treball de
personal funcionari interí, en la categoria d’Agent de la policia local, mitjançant el
sistema d’oposició.
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AJUNTAMENT DE LLANÇÀ

Segon.- PUBLICAR la present resolució al BOP de Girona, a l’ e-TAULER i web
municipal.
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució als membres de Tribunal Qualificador de la
present oposició.”
Llançà, amb data de signatura electrònica

Butlletí Oficial de la Província de Girona

Francesc Guisset Lagresa
L’Alcalde,
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Grup C2, Nivell Complement destí: 16, publicada mitjançant edicte al BOP núm. 137
de data 17 de juliol de 2020.

Document signat per FRANCESC GUISSET LAGRESA - DNI (TCAT)
en data 22/10/2020

Signat per:
Diputació de Girona

