Decret d'Alcaldia
Francesc Guisset i Lagresa, Alcalde-President d'aquest Ajuntament, amb data
de signatura electrònica, ha dictat el Decret següent:

En data 13 de març de 2020, es resolt aprovar la llista d’aspirants admesos i
exclosos provisional, donant un termini fins el dimarts 17 de març de 2020,
d’acord amb la base quarta de la present convocatòria, per tal que les persones
aspirants excloses de manera provisional puguin, si és el cas, esmenar,
reclamar o reparar les deficiències que s’hi hagin observat.
En virtut de 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 COVID-19, s'estableix la suspensió i interrupció
dels terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats de sector
públic i de l’article 21.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases del Règim Local, i en concordança amb l’art. 53.1) del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el TRLMRLC, aquesta alcaldia adopta la
següent.

Número: 2020-0443 Data: 17/03/2020

“Mitjançant Decret de data 21 de febrer de 2020, es convoquen per màxima
urgència, i pel procediment de concurs de mèrits, un procés selectiu per a la
cobertura en règim laboral temporal 7 auxiliars informadors turístics per la
temporada d’estiu, mitjançant el procediment de concurs de mèrits. En la
mateixa resolució s’aproven les bases que regiran la present convocatòria.

DECRET

RESOLUCIÓ:
Primer.- POSPOSAR, a partir del dia 14 de març de 2020 i pel temps
imprescindible, el procés selectiu inclosos tots els terminis, per a la cobertura
en règim laboral temporal de 7 auxiliars informadors mitjançant concurs de
mèrits.
Segon.- DETERMINAR una nova data de celebració del l’esmentat concurs de
mèrits amb els corresponents terminis, un cop conclosa la situació
d'excepcionalitat, que es fixarà en una nova resolució emesa per l'òrgan
competent i que es publicarà a l’e-TAULER i web municipal.
Tercer.- PUBLICAR la present resolució a l’e- TAULER i web municipal.
L'Alcalde,
Llançà, amb data de signatura electrònica
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