Enric Mir Pifarré (1 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 27/03/2020
HASH: 5b206bc215d48da25f31aa2c54449dfd

DECRET D’ALCALDIA DE SUSPENSIÓ DE TERMINIS DEL PROCÉS
SELECTIU PER CONTRACTAR UNA PERSONA TÈCNICA EN TURISME
Relació de fets:
Per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de les Borges Blanques,
en sessió de 26 de febrer de 2020 es van aprovar les bases reguladores i es va
convocar el procés selectiu per contractar una persona tècnica en turisme , en
règim de personal laboral temporal i creació d’una borsa de treball.
Les bases i l’anunci de la convocatòria es van publicar al BOP de Lleida núm.
46 de 6 de març de 2020.

RESOL:
Primer.- Considerar suspès, amb efectes del dia 14 de març de 2020 el procés
selectiu de contractació d’una persona tècnica en turisme, en règim de personal
laboral temporal i creació d’una borsa de treball.
Segon.- El procés selectiu i el còmput del termini de presentació de propostes
es reprendrà en el moment en que perdi vigència el RD 463/2020 de 14 de
març o de les seves pròrrogues.
Tercer.- Donar publicat a aquest acord a través d’anunci al BOP, a l’e_tauler i a
la pàgina web de l’Ajuntament.
Quart.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de l'Ajuntament, en la propera
sessió que celebri.
Les Borges Blanques, 27 de març de 2020
L’Alcalde
Enric Mir i Pifarré

Davant meu
La secretària
Anna Gallart Oró
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D’acord amb la Disposició addicional tercera de 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 pel coronavirus COVID-19, sobre suspensió de
terminis administratius:
“1. Es suspenen terminis i s'interrompen els terminis per a la tramitació dels
procediments de les entitats de sector públic. El còmput dels terminis es
reprendrà en el moment en què perdi vigència el present Reial decret o, si
s'escau, les pròrrogues de la mateixa.”
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El termini de presentació de propostes finalitzava el dia 26 de març de 2020.

