Exp. 537/2020

“L’Alcalde-President de l’Ajuntament de Llançà, en data 30 de març de 2020, va
adoptar la resolució següent:
Primer.- APROVAR l’Oferta Pública d’Ocupació de l’any 2020 que conté els llocs de
treball següents:
Personal funcionari
Escala d’Administració Especial
Subescala: Tècnica
Denominació del lloc: arquitecte
Grup: A1
Nivell complement destí: 24
Nombre de places: 1
Nombre de vacants reservades a promoció interna: 0
Sistema de selecció: concurs-oposició
Escala d’Administració Especial
Subescala: Tècnica
Denominació del lloc: tècnic auxiliar delineant
Grup: C1
Nivell complement destí: 18
Nombre de places: 1
Nombre de vacants reservades a promoció interna: 0
Sistema de selecció: concurs-oposició
Escala d’Administració Especial
Subescala: Escomeses especials
Denominació del lloc: conserge escola
Grup: Agrupacions professionals
Nivell complement destí: 12
Nombre de places: 1
Nombre de vacants reservades a promoció interna: 0
Sistema de selecció: concurs-oposició
Personal laboral
Conserge
Denominació del lloc: Conserge Casa Cultura.
Grup funcionarialment equiparable a: agrupacions professionals
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Es va aprovar, entre d’altres:
“Escala d’Administració Especial
Subescala: Serveis Especials – Policia Local i els seus auxiliars
Denominació del lloc: Agent de Policia Local
Grup: C2
Nombre de places: 2
Sistema de selecció: concurs-oposició per mobilitat interadministrativa”
Modificar-la, quedant aprovada de la següent manera:
Escala d’Administració Especial
Subescala: Serveis Especials – Policia Local i els seus auxiliars
Denominació del lloc: Agent de Policia Local
Grup: C2
Nivell complement destí: 16
Nombre de places: 2
Sistema de selecció: concurs-oposició en torn lliure.
Es va aprovar, entre d’altres:
“Escala d’Administració Especial
Subescala: Serveis Especials – Policia Local i els seus auxiliars
Denominació del lloc: Sergent de la Policia Local
Grup: C1
Nombre de places: 1
Nombre de vacant reservades a promoció interna: 1
Sistema de selecció: concurs-oposició”
Donar-la de baixa de l’oferta pública d’ocupació de 2019 ja que han variat les
necessitats reals del servei de la prefectura de la policia local i actualment precisa
menys personal per a la seva prestació.
Tercer.- SOTMETRE a informació pública aquest Acord, mitjançant anuncis a publicar
al DOGC o BOP de Girona i e-TAULER municipal.
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Segon.- MODIFICAR, en virtut a la potestat d’autoorganització de l’administració, en
exercici de les competències, per tal de aconseguir l’eficiència en la utilització dels
recursos disponibles i d’acord amb les necessitats de personal i dels seus objectius;
atès que encara s’ha aprovat la convocatòria ni les bases de les següents places, motiu
pel qual no es vulnera cap dret, l’oferta pública d’ocupació 2019, aprovada mitjançant
resolució d’Alcaldia del dia 1 d’abril de 2019, en el sentit següent:
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Nivell complement destí: 12
Nombre de places: 1
Sistema de selecció: concurs oposició en torn lliure

Llançà, amb data de signatura electrònica
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Francesc Guisset Lagresa
Alcalde
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Quart.- TRANSMETRE còpia a la Direcció General d’Administració Local de la
Generalitat de Catalunya.
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