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DECRET D'ALCALDIA
Identificació de l’expedient
Suspensió de tots els processos selectius en curs, de conformitat amb el 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.
Antecedents
1. 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 COVID19, va acordar la suspensió dels termes i la interrupció dels terminis per a la tramitació dels
procediments administratius de les entitats del sector públic. El còmput dels terminis havia de
reprendre’s en el moment en què perdés vigència el citat reial decret o, si escau, les pròrrogues
d'aquest.
2. En aquells moments, l’Ajuntament de Roses tenia en curs els següents processos selectius:
1. Procés selectiu per a la cobertura definitiva, mitjançant contractació laboral indefinida,
d'una plaça vacant d'oficial de primera de la brigada del cementiri municipal, pel
procediment de selecció de concurs oposició lliure, grup C2, en el marc del procés de
consolidació de l'ocupació temporal (expedient número 2019/11063): pendent
d’aprovació de les llistes d’admesos i exclosos, de la designació dels membres del
tribunal qualificador i de la fixació de les dates de les proves.
2. Procés selectiu per a la cobertura definitiva, mitjançant contractació laboral indefinida,
d'una plaça vacant d'oficial de primera de la brigada d'obres i serveis, pel procediment
de selecció de concurs oposició lliure, grup C2, en el marc del procés de consolidació de
l'ocupació temporal (expedient número 2019/11064): pendent d’aprovació de les llistes
d’admesos i exclosos, de la designació dels membres del tribunal qualificador i de la
fixació de les dates de les proves.
3. Procés selectiu per a la cobertura definitiva, mitjançant contractació laboral indefinida,
d'una plaça vacant d'oficial de primera d’instal·lacions esportives, pel procediment de
selecció de concurs oposició lliure, grup C2, en el marc del procés de consolidació de
l'ocupació temporal (expedient número 2019/11065): pendent d’aprovació de les llistes
d’admesos i exclosos, de la designació dels membres del tribunal qualificador i de la
fixació de les dates de les proves.
4. Procés selectiu per a la provisió en propietat d'una plaça de cap del Departament de
Serveis Informàtics reservada al torn de promoció interna, mitjançant el sistema selectiu
de concurs oposició, grup A1 (expedient número 2019/011061): pendent de realització
de les proves selectives.
5. Procés selectiu per a la provisió com a funcionaris interins de cinc auxiliars
informadors per a la temporada turística 2020 i per a la creació d'una borsa de treball
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per cobrir les suplències temporals que es produeixin en aquesta categoria, mitjançant
el procediment de concurs oposició lliure, grup C2 (expedient número 2020/000126):
pendent d’aprovació de les llistes d’admesos i exclosos, de la designació dels membres
del tribunal qualificador i de la fixació de les dates de les proves.
6. Procés selectiu per a la provisió de set places d'agent interí de la Policia Local per a
la temporada turística 2020 i per a la creació d'una borsa de reposició d'agents,
mitjançant el procediment de concurs oposició lliure, grup C2 (expedient número:
2020/000781): el termini de presentació de sol·licituds per formar part del procés
selectiu finalitzava el 18 de març de 2020.
7. Procés selectiu per a la provisió en propietat d'una plaça de tècnic/a de grau mitjà en
gestió econòmica, mitjançant el procediment de concurs oposició lliure, grup A2
(expedient número 2020/000782): pendent que s’iniciï el termini de presentació de
sol·licituds per formar part del procés selectiu, atès que l’anunci de la convocatòria del
procés selectiu està publicat en el BOE 73 de data 18 de març de 2020 i en el DOGC
número 8089 de data 19 de març de 2020. Per tant, el primer dia de presentació de
sol·licituds seria el dia 20 de març de 2020.
3. Mitjançant el Decret de l’Alcaldia de data 23 de març de 2020 i núm. 1.178 es va acordar
suspendre els processos selectius abans relacionats, de conformitat amb 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, fins que perdés la
vigència l’esmentat Reial decret 463/2020.
4. Malgrat que el dia d’avui es manté la vigència de l’estat d’alarma, 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 que, amb efectes a l’1 de juny de 2020, el còmput dels
terminis administratius que haguessin estat suspesos es reprendran, o es reiniciaran, si així
s’hagués previst en una norma amb rang de llei aprovada durant la vigència de l’estat d’alarma
i de les seves pròrrogues.
5. S’ha emès un informe jurídic.
Fonaments de dret
Primer. 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.
Resolució
Per tot això, en virtut de les atribucions que m’han estat legalment conferides
RESOLC
1. Alçar la suspensió dels processos selectius de l’Ajuntament de Roses en curs relacionats en
l’antecedent segon d’aquesta resolució, de conformitat amb l’article 9 del Reial decret
537/2020, de 22 de maig, amb efectes a 1 de juny de 2020.
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2. Comunicar-ho al Departament de Comunicació i Premsa perquè en faci difusió en els canals
de comunicació de la corporació.
3. Publicar-ho a la pàgina web municipal.
4. Aquesta resolució no es pot impugnar, per tractar‐se d’un acte administratiu de tràmit no
qualificat.
Roses, a la data de la signatura electrònica.
(Document signat electrònicament)
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