
ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D'AMUNT

ANUNCI sobre reactivació dels terminis de la convocatòria de creació de la borsa de treball de tècnic/a
d'educació infantil.

El passat 17 de març de 2020 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i el 16 març de
2020 al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, les bases per la creació de la borsa de treball de tècnic/a
d'educació infantil. En la mateixa data es van suspendre els terminis de la convocatòria de conformitat al RD
463/2020, de 14 de març.

Atès que la borsa de treball creada actualment a l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt té una vigència màxima de 2
anys els quals finalitzaran el proper 30 de setembre de 2020 i per tant, la previsió de contractacions s'ha
d'avançar abans de finalitzar el mes de juny, per Decret d'Alcaldia de data 11 de maig de 2020, s'ha resolt
aixecar la suspensió de terminis administratius per motius de necessitat.

Per tot això es sotmeten a informació pública pel termini de vint dies, a comptar a partir de l'endemà de la
publicació d'aquest anunci, per tal que es puguin presentar les al·legacions i reclamacions que s'estimin
oportunes a les bases publicades al Butlletí Oficial de la Província del dia 16 de març de 2020. Transcorregut
aquest termini sense haver-se presentat cap al·legació es consideraran aprovades definitivament.

Simultàniament es convoca el procediment i s'inicia el termini per presentar les sol·licituds de participació.

Totes les sol·licituds per prendre-hi part hauran de ser tramitades de forma electrònica davant la situació
d'alerta sanitària en la que ens trobem.

Les persones aspirants que ja hagin presentat sol·licitud des de la publicació de l'anunci de 16 de març de
2020 no serà necessari que tornin a presentar instància sol·licitant formar part del procés selectiu.

 

Lliçà d'Amunt, 11 de maig de 2020

 

Ignasi Simón Ortoll

Alcalde
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