AJUNTAMENT D’ES CASTELL

Decret d’Alcaldía
Núm. de Decret i Data:
2020/PRE/0000103
23/03/2020

Aquesta batllía, en exercici de les facultats i competències que em confereix la
legislació de règim local vigent, resolc:

Identif. doc. elect.: ES-07064-2020-b8635429-8287-4e29-93e4-9ca4b3a0d645 23/03/2020 17:14:34 Pag.:1/2
Ajuntament des Castell-L01070645- Org.:L01070645 Validar: https://www.carpetaciutadana.org

SUSPENSIÓ TEMPORAL DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA PROVISIÓ D’UN
LLOC DE FEINA D’ENGINYER/A TÈCNIC/A INDUSTRIAL EN RÈGIM LABORAL DE
L’AJUNTAMENT DES CASTELL
Atès que mitjançant acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament des Castell de dia
14/02/2020 es va resoldre:
«PRIMER: Acordar la convocatòria i aprovar les Bases per la constitució contractació d’un Enginyer/a
Tècnic/a Industrial.
SEGON: Publicar l’anunci d’aquesta convocatòria al BOIB, a la pàgina web de l’Ajuntament des Castell i al
tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament».

Atès que en data 14.03.2020 es va publicar la convocatòria i les bases del procediment
selectiu en qüestió al BOIB número 34.
Atès el contingut del Reial Decret 463/2020 de 14 de març pel qual es declara l’estat
l’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, i
concretament el de la seva Disposició Addicional Tercera que determina la suspensió i
interrupció dels terminis dels procediments de les entitats del sector públic.
Donat el risc que comporten els processos selectius, la inevitable concentració de
persones i la necessitat de desplaçament d'aquestes persones al lloc de celebració
Tenint en compte el contingut del Decret d’Alcaldia número 99/2020 de dia 20.03.2020 de
suspensió de la celebració de sessions dels òrgans col·legiats municipals, de conformitat i
a l’empara d’allò establert així mateix a l’article 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de
Règim Jurídic del Sector Públic així com a l’article 21.1 m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local
Es resol:
Primer.- Suspendre el procés de selecció per a la provisió mitjançant concurs oposició
d’un enginyer/a tècnic/a industrial de l’Ajuntament des Castell, amb efectes de dia 14 de
març de 2020 i fins que no s’hagi decretat la finalització de l’estat d’alarma actual per raó
de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, tot això de conformitat i en compliment del
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disposat a la Disposició Addicional Tercera del Reial Decret 463/2020 de 14 de març pel
qual es declara l’estat l’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada
pel COVID-19.
Segon.- Informar als interessats que en finalitzar l’actual situació d’estat d’alarma, per part
de l’Ajuntament des Castell es determinaran novament els terminis del present procés
selectiu.
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Tercer.- Publicar aquesta resolució al BOIB, al taulell d’anuncis, així com a la pàgina web
de l’Ajuntament des Castell.

Juana Escandell Salom

Miguel Ángel Cardona Doyle

La Batllessa

El Secretari interí

Signat as Castell, en la data de la signatura electrònica que consta al final d’aquest
document.
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Batllessa.
23/03/2020 17:14:34
Signatura electrònica
Es Castell

Miguel Angel Cardona Doyle.
Secretari interí
23/03/2020 17:25:18
Signatura electrònica
Es Castell

