ANUNCI
AJUNTAMENT D’AMPOSTA



Concurs oposició lliure per a la provisió de una plaça de Conserge Escola Pública



Concurs oposició lliure per a la provisió de una plaça d’Administratu/va
Intervenció



Concurs oposició lliure per a la provisió de una plaça de Coordinador/a
Polítques actves d’ocupació



Concurs oposició promoció interna per a la provisió de una plaça d’Educador/a
Llars d’Infants

Els terminis d’inscripció per a les bases indicades tndran inici el dia 1 de juny, d’acord
amb els Decrets, i el procés d’inscripció presencial es durà a terme al Pavelló 1
d’octubre, en horari de 9h a 13h, amb l’objectu de garantr la seguretat i la salut dels
assistents, donada l’actual crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. Els aspirants que ho
desitgin podran fer la inscripció via telemàtca, tal com estava previst a les bases.
Per als quatre primers processos de selecció el termini d’inscripció tndrà inici el dia 1
de juny i fnalitzarà el dia 20 de juny. La resta de terminis seran d’acord amb les bases i
la normatva vigent.
Pel que fa al procés de selecció per promoció interna per a la provisió de una plaça
d’Educador/a Llars d’Infants, el termini d’inscripció ja s’havia iniciat quan es va
decretar l’estat d’alarma, havent transcorregut 11 dies, per tant, només en queden 9.
Per a aquest procés, els 9 dies restants seran del 1 de juny al 9 de juny. La resta de
terminis seran d’acord amb les bases i la normatva vigent.
Aquestes resolucions són defnitves en via administratva i contra les mateixes es pot
interposar, potestatvament, recurs de reposició davant del mateix òrgan que l’ha
dictat, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la data de la publicació
d’aquest anunci al Diari Ofcial de la Província de Tarragona, o, directament, recurs
contenciós administratu davant dels jutjats contenciosos administratus de la
circumscripció del domicili de la persona interessada, sempre que estgui dintre de la
circumscripció del Tribunal Superior de Justcia de Catalunya, o dels jutjats
contenciosos administratus de Tarragona, segons la seva elecció, en el termini de dos
mesos comptats des de l’endemà de la data de la publicació al Diari Ofcial de la
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Pàg. 1-2

Concurs oposició lliure per a la provisió de quatre places d’agent de la Policia
Local
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| https://dipta.cat/ebop/

L’Alcalde de l’Ajuntament d’Amposta, en Decrets de data 15 de maig del 2020, a
l’empara del que disposa la Disposició Addicional Tercera del Reial Decret 463/2020,
ha acordat la contnuació dels següents processos selectus, per tractar-se d’uns
procediments indispensables per al funcionament bàsic dels serveis municipals:

Pàg. 2-2

No obstant, s’haurà de tenir en compte, segons la Disposició Addicional Segona del
Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la
gestó de la situació sanitària ocasionada pel COVID-19, i la Disposició Addicional
Vuitena del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures
urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19, que
els terminis per la interposició de recursos en via administratva i judicial començaran a
computar-se a partr del dia hàbil següent a la data en què fnalitzi la declaració de
l’estat d’alarma.
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Província de Tarragona, de conformitat amb el que disposen els artcles 123 i 124 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratu comú de les
administracions públiques, i els artcles 8, 14, 25 i 46 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol,
de la jurisdicció contenciosa-administratva, sens perjudici de poder exercitar qualsevol
altre recurs que s’estmi procedent.

Amposta, a 15 de maig del 2020
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L’Alcalde
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