ANUNCIO

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: Gxnl jFAp YVGM jfL4 j04U i2sC ol8=

EXPEDIENT
E-01101-2018-000045-00
SERVICI
PERSONAL
SECCIÓ
ACCÉS A LA FUNCIÓ PÚBLICA I PROVISIÓ LLOCS TREBALL
ASSUMPTE
Convocatòria Agent d'Igualtat / Tècnic/a d'Igualtat / Tècnic/a de Cooperació / Tècnic/a de
Participació Ciutadana i Transparència. Suspensió data de realització exercicis.

En cumplimiento de la Resolución de la Tenienta de Alcalde de Organización de
Personas/Servicios Centrales/Contratación/Inspección General y Evaluación de los Servicios de
fecha 16 de marzo de 2020, sobre medidas para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, que dispone: "se suspende la celebración de todas las pruebas
selectivas convocadas correspondientes a los procesos selectivos en trámite, así como la
convocatoria de nuevas pruebas que estén previstas en desarrollo de los mismos, así como los
procedimientos de provisión de puestos de trabajo. Habiendo quedado suspendidos los plazos
procedimientales de provisión de puestos de trabajo", se informa que todos aquellos procesos
selectivos que se encuentran en trámite con fecha de realización de algún ejercicio durante el mes
de marzo y abril (Agente de Igualdad, Técnico/a de Igualdad, Técnico/a de Cooperación y
Técnico/a de Participación Ciudadana y Transparencia), quedan suspendidos mientras se
mantenga vigente la Resolución de Alcaldía de fecha 15 de marzo de 2020, manteniéndose la
información necesaria en los correspondientes procesos selectivos en la web municipal y en el
tablón de edictos.
En compliment de la Resolució de la Tenienta d'Alcalde d'Organització de
Persones/Serveis Centrals/Contractació/Inspecció General i Avaluació dels Serveis de data 16
de març de 2020, sobre mesures per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel
COVID-19, que disposa: "se suspén la celebració de totes les proves selectives convocades
corresponents als processos selectius en tràmit, així com la convocatòria de noves proves que
estiguen previstes en desenvolupament d'aquests, així com els procediments de provisió de llocs
de treball. Havent quedat suspesos els terminis procedimientals de provisió de llocs de treball",
s'informa que tots aquells processos selectius que es troben en tràmit amb data de realització
d'algun exercici durant el mes de març i abril (Agent d'Igualtat, Tècnic/a d'Igualtat, Tècnic/a de
Cooperació i Tècnic/a de Participació Ciutadana i Transparència), queden suspesos mentre es
mantinga vigent la Resolució d'Alcaldia de data 15 de març de 2020, mantenint-se la informació
necessària en els corresponents processos selectius en la web municipal i en el tauler d'edictes.
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