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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS
AJUNTAMENT DE TORELLÓ
EDICTE referent a la convocatòria d’una borsa de personal funcionari en règim interí de la categoria d’agent
de la Policia Local.
Al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 1 de juliol de 2019 es varen publicar les bases
específiques del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de personal funcionari en règim interí de la
categoria següent:

Denominació: Agent
Núm. de places: Constitució d'una borsa
Escala: Administració especial
Subescala: Serveis especials
Categoria: Policia Local
Subgrup: C2 *
Nivell: 14
Modalitat de selecció: Concurs-oposició lliure

* C1 als efectes econòmics i administratius de conformitat amb la disposició addicional setena de la Llei
16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, segons la modificació establerta a la Llei 3/2015, d'11 de març,
de mesures fiscals, financeres i administratives.
Les bases que regulen el procediment selectiu varen ser aprovades per resolució de l'alcalde de data 25 de
juny de 2019.
En data 11 de juliol de 2019 es va publicar la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
número 7915 i es va determinar que el termini de presentació de sol·licituds havia de transcórrer entre els dies
12 i 31 de juliol de 2019.
Per resolució de l'alcalde de data 22 de juliol de 2019 es va ordenar la suspensió cautelar de la convocatòria
sol·licitada per la FEDERACIÓ D'EMPLEADES I EMPLEATS DELS SERVEIS PÚBLICS UGT mitjançant el recurs de
reposició interposat en data 12 de juliol de 2019 contra la resolució d'aprovació de les bases i la convocatòria
de l'esmentat procés selectiu.
Per resolució de l'alcalde de data 7 d'octubre de 2019 s'ha ordenat aixecar la referida mesura cautelar de
suspensió, així com publicar la convocatòria pels dies que resten fins a completar els 20 dies de presentació
d'instàncies, atesa la sentència del Tribunal Constitucional de 19 de setembre de 2019 en relació a la
procedència de nomenar agents interins.
El termini de presentació d'instàncies serà de nou dies naturals comptadors a partir de l'endemà de la
publicació d'aquest edicte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, atès que s'han admès les sol·licituds
presentades entre els dies 12 i 22 de juliol de 2019.
La resta d'anuncis relacionats amb aquest procés de selecció es publicaran al tauler electrònic d'anuncis de
l'Ajuntament de Torelló i a la pàgina web de lla Corporació http://www.ajtorello.cat.

Torelló, 9 d'octubre de 2019
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