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Número de registre 5763

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA

Anunci d’aixecament suspensió del  procés selectiu convocat per l’Ajuntament de Mollerussa (Expedient
1458-12-2019)

Aixecament suspensió del procés selectiu convocat per l’Ajuntament de Mollerussa. Composició Comissió
Valoració. Convocatòria primera prova.

Es fa públic per a general coneixement dels interessats, que l’Alcaldia, en desplegament de les facultats
legalment atribuïdes, ha dictat el Decret RES 2020/547, que en allò que afecta al procés selectiu esmentat
(Expedient 1458-12-2019), és del tenor següent:

Per Decret de l’Alcaldia número RES 2020/150 va resoldre la suspensió de tots els processos selectius que
es trobaven en tramitació a l’Ajuntament de Mollerussa, en aplicació de la Disposició Addicional Tercera del
Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de
crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.

L’article 9 del Reial decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l’estat d’alarma declarat pel Reial
decret 463/2020, de 14 de març, determina en relació als terminis administratius suspesos en virtut del Reial
decret 463/2020, de 14 de març, el següent:
“Amb efectes  des  de l’1  de juny  de 2020,  el  còmput  dels  terminis  administratius  que  haguessin  estat
suspesos es reprendrà o reiniciarà, ai així s’hagués previst en una norma amb rang de Llei aprovada durant
la vigència de l’estat d’alarma i les seves pròrrogues.”

Per altra banda, la Disposició Derogatòria Única, Apartat Segon, del citat Reial decret 537/2020, de 22 de
maig, estableix que:
“Amb efectes des de l’1 de juny de 2020, queda derogada la Disposició Addicional Tercera del Reial decret
463/2020, de 14 de març.”

En  aquest  sentit  aquest  Reial  decret  537/2020,  de  22  de  maig,  és  d’aplicació  als  processos  que
seguidament s’indica, assumint l’Alcaldia les facultats que correspondrien a la condició d’òrgan convocant.

Tanmateix, per a garantia de les persones afectades i per seguretat jurídica, aquesta Resolució es publicarà
al  BOP de  Lleida,  i  s’anunciarà  singularment,  per  a  cada  procés  selectiu  en  tràmit  a  la  pàgina  web
corporativa. Igualment, pels mateixos motius, es comunicarà a totes les persones que han estat designades
i/o nomenades com a membres dels òrgans de selecció corresponents (tribunals de qualificació, comissions
de valoració i anàlegs).

Tanmateix,  per  diverses  circumstàncies  sobrevingudes,  es  fa  necessari  modificar  la  composició  de  la
Comissió de Valoració aprovada inicialment per Resolució d’Alcaldia 2020/51 i publicada al BOP número 28,
de 11 de febrer 2020.

Finalment, pels mateixos motius que van provocar la suspensió del procés selectiu exposat anteriorment, es
constituirà la Comissió de Valoració i es convocarà als aspirants a la realització de la primera prova de la
fase d’oposició.

En  virtut  dels  antecedents  exposats,  i  en  desplegament  de  les  facultats  legalment  atribuïdes,  aquesta
Alcaldia, resol:
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Primer. Aixecar la suspensió del procés selectiu que, en aplicació de la Disposició Addicional Tercera del
Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de
crisi sanitària ocasionada per la Covid-19. Derogat per de la Disposició Derogatòria Única, Apartat Segon,
del citat Reial decret 537/2020, de 22 de maig.

Segon. El procés selectiu afectat pel aixecament de la suspensió, al qual es refereix l’apartat primer anterior,
és el següent:
1. Procés Selectiu Expedient 1458-12-2019: selecció mitjançant concurs-oposició de quatre places d’Agent
de la Policia Local a l’Ajuntament de Mollerussa.

- Antecedents: mitjançant Decret de l’Alcaldia RES 2020/95, fou aprovada la relació definitiva de persones
aspirants admeses i excloses, i publicada al BOP de Lleida número 48, de 10 de març.

Tercer. De conformitat amb el que s’estableix a la Base 6a la Comissió de Valoració, estarà formada per les
persones següents:

President
Titular: Sr. Salvador Tuxans Marín, sergent cap de la Policia Local de Mollerussa.
Suplent: Sr. Bruno Calero Estadella, sergent de la Policia Local de Mollerussa.

Vocals
Vocals funcionaris de la Corporació
Titular: Sr. Jesús Luño García , vicesecretari de l’Ajuntament de Mollerussa.
Suplent: Sra. Manel Civis Llovera, secretari general de l’Ajuntament de Mollerussa.

Vocals personal tècnic especialitzat
Titular: Sr. Alfonso López Gómez, cap de la Policia Local de l’Ajuntament de les Borges Blanques.
Suplent: Sr. Josep M. Camarasa Ricard, cap de la Policia Local de l’Ajuntament de Balaguer.

Vocals representants de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya
Titular: Sr. Alejandro Dalghi Duro.
Suplent: Sr. Raül Portella Fontova.

Vocals representants de la Direcció General d’Administració de Seguretat
Titular Sr. Ramon Bernat Dolcet.
Suplent: Sr. Alfons López Gómez.

Secretària
Titular: Sra. Maria Teresa Areny Aiguabella.
Suplent: Sr. Jesús Luño García.

Quart. Convocar la constitució de la Comissió de Valoració pel dia 1 d’octubre (dijous) a les 9.00 hores, a la
Sala de Comissions (planta 3ª) de l’Ajuntament de Mollerussa.

Cinquè. Convocar a les persones aspirants el dimecres 7 d’octubre a les 9.00 hores, per a la realització de
la prova 1, d’aptitud física, al Pavelló Poliesportiu, carrer Tarragona, 15 de Mollerussa (25230).

Sisè. Publicar aquesta Resolució al  BOP de Lleida. Igualment s’anunciarà a la Pàgina Web corporativa
l’aixecament de la suspensió del procés selectiu en tràmit. Tanmateix, aquesta Resolució es comunicarà a
totes  les persones que han estat  designades i/o nomenades com a membres  dels  òrgans de selecció
corresponents (tribunals de qualificació, comissions de valoració i anàlegs).
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La qual cosa es fa pública per a general coneixement dels interessats i als efectes legals oportuns.

Mollerussa, 8 de setembre de 2020
L’alcalde, Marc Solsona Aixalà
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