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Lourdes Casadevall i Fontclara, secretària accidental de l’Ajuntament de la comtal vila
de Castelló d’Empúries,
C E R T I F I C O:
Que la Junta de Govern Local reunida el dia 22 de JUNY de 2020, entre d’altres
adoptà els ACORDS:

SALVI GUELL I BOHIGAS

El 23 de desembre de 2019, el Ple de la Corporació va aprovar inicialment el
Pressupost General de la Corporació per a l’exercici 2020, les seves Bases d’Execució i
també la Plantilla Orgànica del Personal.
L’aprovació definitiva del Pressupost General de la Corporació i les seves Bases
d’Execució, es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona número 669 de
30 de gener de 2020.
L’aprovació definitiva de la Plantilla Orgànica del Personal es va publicar en el Butlletí
Oficial de la Província de Girona 1289 de 25 de febrer de 2020.
La plantilla inclou dos llocs de treball vacant de persona funcionari com a agent, grup
C2, nivell 14, de l’escala d’administració especial, subescala serveis especials, classe
Policia Local i el pressupost conté dotació econòmica per 9 mesos.
El 6 de març de 2019, es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
número 7824 l’anunci pel qual es fa pública l’Oferta d’Ocupació Pública de
l’Ajuntament de Castelló d’Empúries per a l’exercici 2019, que inclou, entre altres, un
dels llocs de treball abans esmentats, amb sistema de selecció concurs oposició.
Per decret d’alcaldia de data 7 de juny de 2019 es va constituir una borsa de treball
d’Agent interí de la Policia Local, grup C2, que té vigència fins al 6 de juny de 2021 i
que tindrà caràcter prioritari, a efectes de cobertures temporals de llocs de treball
d’agents de policies locals.
L’11 de juny de 2020, es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
número 8152 l’anunci pel qual es fa pública l’Oferta d’Ocupació Pública de
l’Ajuntament de Castelló d’Empúries per a l’exercici 2020, que inclou, entre altres, un
dels llocs de treball abans esmentats amb sistema d’accés torn lliure i sistema de
selecció concurs-oposició.
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6.2.1.1. PROCÉS SELECTIU PLACES AGENT POLICIA LOCAL I CREACIÓ BORSA
DE TREBALL
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Atès que per raons de servei és necessària la cobertura definitiva de les dues places
abans esmentades i la creació d’una borsa de treball que es podrà fer servir, esgotats
els candidats de la borsa abans esmentada, i vistes les bases que han de regir el
procés de selecció i l’informe emès pel cap del Departament de Recursos Humans, de
data 22 de juny de 2020 que consten a l’expedient.

SALVI GUELL I BOHIGAS

1. APROVAR les bases que han de regir el procés selectiu per a la provisió en
propietat de dues places d’agent, reservades al torn lliure, mitjançant el sistema
selectiu de concurs-oposició, grup C, subgrup C2, nivell 14, escala d'administració
especial, sub-escala serveis especials, classe Policia Local, en règim de funcionari
de carrera i vacants a la plantilla del personal funcionari de l’Ajuntament de
Castelló d’Empúries, i creació d’una borsa de treball.
2. CONVOCAR les proves selectives per a la provisió amb caràcter definitiu de les
places referenciades i la corresponent borsa de treball.
3. ESTABLIR que la borsa de treball d’agents interins de la Policia Local constituïda
per decret d’Alcaldia de 7 de juny de 2019, grup C2, i que té vigència fins al 6 de
juny de 2021, tingui caràcter prioritari, a efectes de cobertures temporals de llocs
de treball de policies locals, i que a partir del 7 de juny de 2021, la borsa de treball
constituïda fruit del present procés selectiu, passarà a tenir caràcter prioritari a
efectes de cobertures temporals de llocs de treball de policies locals.
4. PUBLICAR el text íntegre de les bases en el Butlletí Oficial de la província de
Girona, i extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya (DOGC) i en el Boletín Oficial del Estado (BOE), OBRINT-SE un termini
de 20 dies hàbils per a la presentació d’instàncies, a comptar des del següent al de
la darrera publicació de l’extracte d’aquesta en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya (DOGC) o en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
I perquè així consti, signo digitalment el present certificat, a Castelló d’Empúries a la
data de la signatura, amb el vistiplau de l’alcalde.
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Vist així mateix l’informe del dia 22 de juny de 2020, emès per l’interventor accidental
sobre la consignació pressupostària, de conformitat amb el que disposa l’article 21 de
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, a proposta de la
regidora del departament la Junta de Govern Local amb el quòrum d’unanimitat
ACORDA:
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