Exp.: 1017/2020
L’Alcalde de l’Ajuntament de Llançà, mitjançant Resolució d’Alcaldia de data 13 de
gener de 2021, va adoptar la següent resolució:
“Mitjançant Decret d’Alcaldia de data 26 de juny de 2020, es convoquen les proves
selectives d’un concurs oposició per tal de proveir de manera definitiva i pel sistema de
torn lliure, dues places de funcionari anomenada: agent de la policia local, adscrites a
l’Escala d’Administració Especial, subescala de Serveis Especials – policia local, Grup
de titulació C2. En la mateixa resolució es van aprovar les bases per les quals es regiran
la present convocatòria.
El dia 29 de setembre de 2020, va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds per
a prendre part a l’esmentat concurs oposició, amb un total de 151 aspirants.
En data 29 d’octubre de 2020, aquesta alcaldia va resoldre posposar seguint les
recomanacions de les autoritats sanitàries, de conformitat amb la disposició addicional
tercera del RD 463/2020 14 de març, pel temps imprescindible la celebració de les
proves selectives del concurs oposició de dues places d’agent de la policia local per ser
considerades de concurrència massiva.
Atès que estem davant d’un procediment relacionat amb el funcionament bàsic dels
serveis de la Corporació municipal i que en l’actualitat, es poden garantir les mesures de
seguretat, aquesta alcaldia proposa reprendre el procés selectiu del concurs oposició.
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
HE RESOLT:
Primer.- REPENDRE el concurs oposició per tal de proveir de manera definitiva i pel
sistema de torn lliure, dues places de funcionari d’agent de la policia local, adscrites a
l’Escala d’Administració Especial, subescala de Serveis Especials – policia local, Grup
de titulació C2.

Butlletí Oficial de la Província de Girona

Edicte de represa de la convocatòria que regirà el procés de selecció per a la provisió
definitiva de dues places d’agent de la policia local.
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AJUNTAMENT DE LLANÇÀ

Tercer.- PUBLICAR la present resolució al BOP de Girona, a l’e-TAULER i web
municipal.”
Llançà, amb data de signatura electrònica

Butlletí Oficial de la Província de Girona

Francesc Guisset Lagresa
L’Alcalde
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Segon.- PUBLICAR com a següent pas de la convocatòria la llista d’aspirants admesos
i exclosos de manera provisional, el Tribunal Qualificador designat i les dates i llocs on
es portaran a terme les proves selectives.

Document signat per FRANCESC GUISSET LAGRESA
en data 25/01/2021

Signat per:
Diputació de Girona

