Ajuntament de Pals

Amb motiu de l’entrada en vigor 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, publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat núm.67, de 14 de març de 2020, i de
la incidència de la seva disposició addicional tercera, s’estableix la suspensió i
interrupció dels terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector
públic regulades per l’article 2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, és a dir, l’Administració General
de l’Estat, les administracions de les comunitats autònomes i les entitats que integren
l’Administració Local.
Aquesta mesura suposa l’afectació dels expedients administratius següents,
actualment en tràmit:
Expedient núm. Títol

1000/2019

1168/2019

71/2020

122/2020

213/2020
231/2020

Selecció, com a funcionari/ària de carrera, pel
sistema de concurs-oposició lliure, d’una plaça
d’agent, classificada a l’escala d’Administració
Especial, subescala de Serveis Especials,
classe Policia Local, subgrup C1 i amb
complement de destinació 14, inclosa a
l’Oferta Pública d’Ocupació de l’Ajuntament de
Pals per al 2019
Provisió, pel sistema de concurs de mobilitat
horitzontal, d’una plaça classificada a l’escala
d’administració especial, subescala de serveis
especials, classe policia local, categoria agent,
subgrup C1 i complement de destinació 14,
inclosa a l’Oferta Pública d’Ocupació de
l’Ajuntament de Pals per al 2019
Borsa de treball per a cobrir, mitjançant
concurs oposició lliure, necessitats temporals
de personal auxiliar administratiu/va de
Turisme de l’Ajuntament de Pals que puguin
produir-se durant un període de dos anys
Borsa de treball temporal de personal a
efectes de contractar dos llocs de treball per a
la Brigada Jove 2020 de l’Ajuntament de Pals
Borsa de treball per a cobrir, mitjançant
concurs oposició lliure, necessitats temporals
de personal administratiu/va de l’Ajuntament
de Pals que puguin produir-se durant un
període de dos anys
Selecció, pel sistema de concurs-oposició i
mitjançant promoció interna, de la plaça
d'administratiu/va, classificada a l'escala

Termini suspès

Al·legacions a la
valoració
provisional
de
mèrits

Al·legacions a la
valoració
provisional
de
mèrits

Presentació
sol·licituds

de

Presentació
sol·licituds

de

Presentació
sol·licituds

de

Presentació
sol·licituds

de
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NOTA INFORMATIVA SOBRE LA INCIDÈNCIA DEL REIAL DECRET 463/2020, DE
14 DE MARÇ, EN ELS PROCESSOS DE SELECCIÓ ACTUALMENT EN TRÀMIT

Ajuntament de Pals
d'administració
general,
subescala
administrativa, grup de classificació C, subgrup
C1, amb complement de destinació 14, vacant
a la plantilla de personal funcionari de
l'Ajuntament de Pals
Aquesta suspensió i interrupció tindrà una durada màxima inicial de quinze dies des de
la seva entrada en vigor. Ara bé, i de conformitat amb l’article 6 de la Llei Orgànica
4/1981, d’1 de juny, dels estats d’alarma, excepció i setge, aquella pot prorrogar-se
sempre i quan la mateixa sigui aprovada pel Congrés dels Diputats. Únicament es
reprendrà el còmput dels terminis una vegada el Reial Decret 463/2020, de 14 de
març, perdi la seva vigència o la perdin les seves pròrrogues.
Per a més informació poden enviar un correu electrònic a l’adreça rrhh@pals.cat
Pals, a la data de la signatura electrònica.
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