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Exp.: S.P. 348/20 General 275/20
Ass: convocatòria de selecció de plans ocupació 2020

ANUNCI

La Junta de Govern de la Roca del Vallès, en sessió de 16 de març de 2020, va 
aprovar les bases i convocatòria dels plans d’ocupació municipals per a l’any 2020.

El 8 d’abril de 2020, es va publicar en el BOP les bases i la convocatòria dels plans 
d’ocupació 2020.

La resolució d’Alcaldia número 330/2020, de 16 de març, va acordar, entre d’altres i 
segons l’establert al Reial Decret 463/2020, de 14 de març, el següent acord:

“Quart.- Suspendre el terminis per a la tramitació dels procediments 
administratius que l’Ajuntament estigui tramitant en aquests moments, llevat 
d’aquells en què la suspensió del termini pugui implicar un perjudici greu en els 
drets i interessos de l’interessat, sempre que en manifesti la seva conformitat o 
quan l’interessat manifesti la seva conformitat que el termini no digui suspès. 
Aquesta suspensió també afecta als processos selectius de places i de provisió 
de llocs de treball que s’estiguin tramitant per l’ajuntament.”

El 20 de maig de 2020, el Congrés dels Diputats va resoldre ordenar la publicació 
de l’acord d’autorització de la pròrroga de l’estat d’alarma (declarat  amb el Reial 
decret 463/2020, de 14 de març) fins a les 00.00 h del dia 7 de juny de 2020 
(publicada en el BOE del 23 de maig de 2020) i en relació a la suspensió dels 
terminis per a la tramitació dels procediments administratius, aprovada pel R.D. 
463/2020, va adoptar el següent acord: 

“L’aixecament de la suspensió dels terminis administratius l’1 de juny de 
2020, mitjançant la derogació en aquesta data de la disposició addicional 
tercera del reial decret 463/2020, de 14 de març.”

Des d’aquesta data, el còmput dels terminis que hagués estat suspès es reprendrà 
o tornarà a començar, si així s’hagués previst em una norma de rang de llei 
aprovada durant la vigència de l’estat d’alarma y les seves pròrrogues

D’acord amb tot l’esmentat i tenint present l’aixecament de la suspensió de terminis, es 
fa públic, a efectes merament informatius, que el dia 22 de juny s’acaba el termini per 
presentar les sol·licituds per prendre part en les proves selectives dels plans 
d’ocupació convocats per l’acord de la Junta de Govern Local celebrada en data 16 de 
març de 2020

Contra aquest anunci, essent un acte merament de tràmit, no es pot interposar cap 
recurs administratiu, sense perjudici de les al·legacions que els interessats puguin 
presentar.
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