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RESOLUCIÓ D’APROVACIÓ DE REPRESA DE COMPUTS DE TERMINIS EN PROCESSOS
SELECTIUS
Vist l'expedient relati a còmpit de terminis administratis amb moti de les mesires
adoptades pel Govern per l'estat sanitari d'alarma provocat pel Covid-19, així com qiants
antecedents, informes i dociments es relacionen al mateix, d'acord amb els següents:
I. ANTECEDENTS
I.1.- En el Diari Ofcial de la Generalitat Valenciana número 8760, de data 12 de març de 2020, es
piblica la convocatòria del procés selecti de tres places d'agent de la policia local d'aqiest
Ajintament, dos d'elles mitjançant el sistema d'oposició i torn lliire i ina mitjançant el sistema
de concirs i torn de mobilitat, concedint-se in termini de vint dies hàbils per a la presentació de
sol·licitids.
1.2.- En el Diari Ofcial de la Província de València número 52, de data 16 de març de 2020, es
piblica la convocatòria del procés selecti d'ina borsa de treball de personal administrati
(Grip C1), concedint-se in termini de 20 dies hàbils per a la presentació de sol·licitids.

1.3.- En el paràgraf tretzé del decret de l'alcaldia número 858, de data 16 de març de 2020, es
recorda qie el Decret d'Estat d'Alarma estableix la sispensió dels terminis administratis dels
procediments no fnalitzats a data 14 de març de 2020.
1.4.- Vist informe del departament de personal de data 1 de jiny de 2020.
II. FONAMENTS JURÍDICS
II.1.- Disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qial es declara
l'estat d'alarma per a la gestó de la sitiació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, en la
qial s'acorda la sispensió dels termes i la interripció els terminis per a la tramitació dels
procediments de les enttats del sector públic. El còmpit dels terminis es reprendrà en el
moment en qiè perda vigència el present reial decret o, si escai, les pròrrogies d'aqiest. La
sispensió de termes i la interripció de terminis s'aplicarà a tot el sector públic defnit en la Llei
39/2015, d'1 d'octibre, del Procediment Administrati Comú de les Administracions Públiqies.

II.2.- En artcle 9 del Reial decret 537/2020, de 22 de maig, pel qial es prorroga l'estat d'alarma
declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qial es declara l'estat d'alarma per a la
gestó de la sitiació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, disposa qie amb efectes des de
l'1 de juny de 2020, el còmpit dels terminis administratis qie hagieren sigit sispesos es
reprendrà, o es reiniciarà, si així s'hagiera previst en ina norma amb rang de llei aprovada
dirant la vigència de l'estat d'alarma i les seies pròrrogies.
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Aqiesta Alcaldia Presidència, en ús de les atribicions qie ostenta, en virtit de l'artcle 21 de la
Llei 7/85, de 2 d'abril, regiladora de les bases de règim local, modifcada per la Llei 57/2003, de
16 de desembre; artcle 41 del ROF i RJ de les EELL i disposicions concordants i d'aplicació, dicta
la present:
RESOLUCIÓ
PRIMER.- Acordar qie es reprenga el còmpit dels terminis en el procés selecti de tres places
d'agent de la policia local d'aqiest Ajintament, dos d'elles mitjançant el sistema d'oposició i
torn lliire i ina mitjançant el sistema de concirs i torn de mobilitat (DOGV Núm. 8760, de data
12 de març de 2020), amb efectes des del dia 1 de jiny de 2020, amb el qie el termini per a la
presentació de sol·licitids finalitza el dia 2 de juny de 2020.
SEGON.- Acordar qie es reprenga el còmpit dels terminis en el procés selecti de la borsa de
treball de personal administrati d'aqiest Ajintament (DOPV Núm. 52, de data 16 de març de
2020), amb efectes des del dia 1 de jiny de 2020, amb el qie el termini per a la presentació de
sol·licitids finalitza el dia 2 de juny de 2020.

TERCER.- Segiir en l'expedient el procediment i tràmits legalment establit.
Ho mana i ho signa l’alcaldessa, Isabel Martn Gómez.
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