
Departament de Secretaria
LCF/mrm

R E S O L U C I Ó

Per resolució d’Alcaldia número 149/2020, de 10 de març, es va aprovar, entre 
d’altres, la relació provisional d’admesos i exclosos en els procés de selecció, 
mitjançant concurs-oposició, d’una plaça de funcionari de carrera administratiu/iva, de 
l’escala d’administració general, grup C1, nivell 22, (exp. 5/19), aprovat per acord de 
Junta de Govern Local del dia 28 de desembre de 2018, es va designar, d’acord amb 
la base cinquena de la convocatòria, el tribunal qualificador de les proves i es va fixar 
l’inici de les proves selectives el dia 21 d’abril de 2020 a les 9 del matí per les 
persones que havien de realitzar la prova de català i el dia 22 d’abril de 2020 per a la 
realització de les proves corresponents a la fase d’oposició

Vist l’estat d’alarma decretat per Reial Decret 463/2020 de 14 de març degut a la 
situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 i que aquest ha estat prorrogat 
fins a les 00:00h del dia 12 d’abril de 2020.

Vist que en aquests moment de crisi sanitària és necessari actuar sota criteris de 
prudència, RESOLC:

1. DEIXAR SENSE EFECTE els apartats 5, 6 i 7 de la Resolució d’alcaldia 149/2020, 
per la que es fixaven els dies i hores en que s’havien de dur a terme les proves 
selectives de l’expedient 5/19, corresponents al procés de selecció, per concurs-
oposició, d’una plaça de funcionari de carrera administratiu/iva, de l’escala 
d’administració general, grup C1, nivell 22 i acordar SUSPENDRE la realització de 
les proves selectives.

2. ACORDAR que la fixació de dia i hora per la celebració de les proves selectives es 
farà per Resolució d’Alcaldia que serà publicada a l’e-tauler i al Web municipal.

3. NOTIFICAR el present acord als membres del tribunal qualificador i al tècnic del 
SCC Alt Empordà, Consorci per a la Normalització Lingüística i al comitè de 
personal, als efectes adients

4. PUBLICAR la present resolució a l’e-tauler i al web Municipal.

Ho mano i signo digitalment, a la data de la signatura, a la comtal vila de Castelló 
d’Empúries.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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Url de validació http://valida.castello.cat/verificadorfirma.asp
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