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ANUNCI

Es fa públic que, amb data 12 de maig de 2020, i per Resolució de l’Alcaldia s’ ha
dictat el següent :
“DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 66/2020
=================================
Atès que per Decret d’Alcaldia 41/20 de data 11 de març de 2020 es va resoldre
convocar el procés sel.lectiu del programa complementari de millora de
l’ocupabilitat 2019 (1a edició) de l’Ajuntament de Pacs del Penedès.
Atès que el procés es va haver de suspendre en aplicació de la disposició addicional
tercera del RD 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
Atès que els procediments poden continuar en cas que siguin indispensables per a
la protecció d’interès general i per al funcionament bàsic dels serveis.
Atesa la necessitat de disposar d’aquest treballador amb caràcter immediat i
urgent en aquesta època de l’any, quan les seves funcions són més imprescindibles
per garantir la prestació de serveis essencials a la població, així com per l’augment
de treballs de prevenció derivats de la situació ocasionada pel COVID-19.
Per tot això i fent ús de les atribucions que la normativa em confereix
RESOLC:
Primer. Acordar la continuïtat del procés selectiu per a la selecció de personal del
programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019 (1a edició) de
l’Ajuntament de Pacs del Penedès i aixecar la suspensió automàtica dels tràmits
pendents de conformitat amb l’apartat quart de la Disposició Addicional tercera
del RD 463/20, de 14 de març.
Segon.- Assenyalar el dia 19 de maig de 2020 , a les 12:00 h del migdia per a la
constitució del tribunal de selecció i valoració de mèrits i entrevista.
Tercer. Els aspirants hauran de portar el DNI, NIF, NIE, passaport o permís de
conduir a les proves selectives, per si el Tribunal de la selecció considera oportú
demanar-lo.
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Quart.- La no presentació d’un aspirant, sigui quina sigui la causa, a l’hora de l’inici
de qualsevol de les proves o fases del procés selectiu, així com la impossibilitat
d’identificar-lo per part del Tribunal de la Selecció, comportarà de forma
automàtica la no superació de l’aspirant de l’esmentada prova o fase del procés
selectiu.
Cinquè. Publicar aquest Decret al tauler d’edictes i a la web de l’Ajuntament de
Pacs del Penedès, Avinguda Diputació, 1-3.
Sisè. Contra aquest acte administratiu que és definitiu en via administrativa podeu
interposar en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la
recepció de la notificació d’aquest decret, recurs contenciós administratiu davant
els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona. Tanmateix,
podeu interposar contra aquest acte administratiu recurs de reposició atès l’article
77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, en el termini d’un mes a comptar des del
dia següent al de la recepció de la notificació d’aquest decret, i contra la seva
resolució i en el termini de dos mesos recurs contenciós administratiu davant els
jutjat contenciosos administratius. En el supòsit que no es dictés resolució
expressa en el termini d’un mes s’entendrà expedita la via contenciosa durant sis
mesos.
Pacs del Penedès, 12 de maig de 2020.
L'Alcaldessa
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