AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)

ANUNCI SUSPENSIÓ PROCÉS SELECTIU [EXP. 1458-151-2019]
SUSPENSIÓ DEL PROCES DE SELECCIÓ D'UN /A PROFESSOR /A TUTOR /A PEL
PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIÓ, MODALITAT PLA DE TRANSICIÓ AL
TREBALL.
Es fa públic per a general coneixement dels interessats, que l’Alcaldia, en desplegament de
les facultats legalment atribuïdes, ha dictat el Decret RES 2020/150, que en allò que afecta
al procés selectiu esmentat [EXP 1458-151-2019], és del tenor següent:
----------------------------------D’acord amb la suspensió de terminis administratius determinada per 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 pel COVID-19, (BOE núm. 67, i amb efectes
immediats a llur publicació), i atenent a les disposicions de caràcter extraordinari relatives a
les mesures de contenció vers la protecció de la salut, dictades al respecte, és procedent
adoptar aquelles mesures de caràcter organitzatiu dictades a l’empara de las competències
en matèria de funció pública. Entre aquestes, ordenar la suspensió de tots els processos
selectius convocats per l’Ajuntament de Mollerussa, independentment de la fase de
tramitació en què es trobin, especialment la celebració d’aquelles proves de concurrència
massiva.
En aquest sentit, aquesta Resolució es 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].
En virtut dels antecedents exposats, i en desplegament de les facultats legalment atribuïdes,
aquesta Alcaldia RESOL:

SEGON. Els processos selectius que resten suspesos, als quals es refereix l’apartat primer
anterior, són els següents:
.../...
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PRIMER. Queden suspesos tots els processos selectius que actualment es trobin en
tramitació a l’Ajuntament de Mollerussa. En conseqüència, s'ajorna la data de constitució
dels òrgans de selecció i la realització de qualsevol exercici de proves selectives que ja
estigués convocat, entretant siguin vigents els efectes 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 pel COVID-19, o disposicions que la complementin, modifiquin i/o despleguin.
Mitjançant Resolució de l’Alcaldia, o en el seu cas, de l’òrgan qualificador competent, i prèvia
publicació al BOP de Lleida, si procedeix, i en tot cas a la pàgina web corporativa, s'anunciarà
amb la suficient antelació la nova data de celebració de les proves ajornades.
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AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
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Procés Selectiu EXP 1458-151-2019: SELECCIÓ D'UN /A PROFESSOR /A TUTOR /A
PEL PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIÓ, MODALITAT PLA DE TRANSICIÓ AL
TREBALL.


Antecedents: mitjançant Decret de l’Alcaldia RES 2020/114, fou aprovada la Relació
provisional de persones aspirants admeses i excloses, i publicada a la pàgina web
corporativa [apartat ofertes de treball] el dia 10 de març de 2020. El termini per a
presentar al·legacions (10 dies hàbils) s’inicià el dia 11/3/2020, i fineix el dia 25/3/2020.



Afectacions: Resta suspès, amb efectes 14 de març de 2020, el termini per a la
presentació d’al·legacions i el termini per a resoldre-les. Igualment, resta suspesa la
constitució de la Comissió de Valoració, prevista pel dia 31 de març de 2020.

.../...
TERCER. Publicar aquesta Resolució al BOP de Lleida. Igualment s’anunciarà a la pàgina web
corporativa la suspensió i efectes de cada 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].
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La qual cosa es fa pública per a general coneixement dels interessats i als efectes legals
oportuns.
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Mollerussa, a la data de signatura electrònica.
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