AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)

ANUNCI
REPRESA DEL PROCES DE SELECCIÓ D'UN /A PROFESSOR /A TUTOR /A PEL
PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIÓ, MODALITAT PLA DE TRANSICIÓ ALTREBALL
[EXP 1458-151-2019].
Mitjançant Decret de l’Alcaldia RES 2020/150, i de conformitat a la Disposició addicional
tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març pel qual fou declarat l'estat d'alarma per a
la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, foren suspesos tots els
processos selectius que en aquell moment es trobaven en tramitació a l’Ajuntament de
Mollerussa.
Atès que el BOE número 145, del dia 23 de maig de 2020, publica la Resolució de 20 de
maig [2020], del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord
d'autorització de la pròrroga de l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de
març. En aquesta Resolució, en el punt 10è, s’indica el següent:
Amb efectes des de l'1 de juny de 2020, es derogarà la disposició addicional
tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, relativa a la suspensió de terminis
administratius. Des d'aquesta mateixa data, el còmput dels terminis que haguessin
estat suspesos es reprendrà, o es reiniciarà, si així s'hagués previst en una norma
amb rang de llei aprovada durant la vigència de l'estat d'alarma i les seves
pròrrogues.
En conseqüència, es fa públic, per a general coneixement, que amb efectes 1 de juny de
2020, es reprenen el terminis relatius al PROCÉS DE SELECCIÓ D'UN/A PROFESSOR/A
TUTOR/A PEL PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIÓ, MODALITAT PLA DE TRANSICIÓ
ALTREBALL, EXP 1458-151-2019.
En concret, es reprèn el termini per a presentar al·legacions (10 dies hàbils) que s’inicià el
dia 11/3/2020, i que fou suspès el dia 14 de març. Igualment, es reprèn el termini per a
resoldre-les.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La qual cosa es fa pública per a general coneixement dels interessats i als efectes legals
oportuns.
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