REPRESA DEL CÒMPUT I TERMINIS ADMINISTRATIUS

El Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l’estat d’alarma
declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat
d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID19, ha decretat l’alçament de la suspensió dels terminis administratius que havien
quedat suspesos pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març (article 8 a 10 i
disposicions derogatòria única).
En l’article 9 en relació amb els terminis administratius suspesos es diu que, amb
efectes del dia 1 de juny de 2020, el còmput dels terminis administratius que
s’havien suspès es reprendran.
D’acord amb la norma esmentada, us informem de la represa dels terminis
d’exposició al públic d’actes administratius emesos per òrgans de l’Ajuntament de
Sant Iscle de Vallalta que van quedar suspesos:

Aprovació inicial del Pla de prevenció d’incendis forestals a les
urbanitzacions i nuclis de població (PPU), corresponent a la Urbanització
Font Montnegre, aprovat pel Ple de la Corporació en sessió extraordinària
celebrat en data 24 de febrer de 2020.
Publicació de l’anunci d’aprovació: En el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de data 12 de març de 2020, en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya número 8084 de data 13 de març de 2020 i en el diari El Punt Avui de
data 9 de març de 2020.
Termini d’exposició: trenta dies hàbils.
La data de la darrera publicació va ser el dia 13 de març de 2020, per tant el
termini d’exposició de trenta dies hàbils havia de finalitzar en data 28 d’abril de
2020.
Dies de suspensió: Han quedat suspesos trenta dies hàbils d’exposició al públic.
Fi del termini d’exposició: 13 de juliol de 2020.

Aprovació de la resolució del recurs de reposició interposat contra les
bases reguladores del procés de selecció per la provisió d’una plaça de
vigilant municipal en règim de funcionari interí, modificació de les bases
reguladores i pròrroga de la convocatòria.
Acord: Junta de Govern Local adoptat en sessió extraordinària de data 2 de març
de 2020.
Publicació de l’anunci d’aprovació: En el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de data 10 de març de 2020 i en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya núm. 8084, de data 13 de març de 2020.
Termini de presentació de sol·licituds dins de la convocatòria: Vint dies
naturals, a comptar a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el
Diari Oficial de Generalitat de Catalunya, és a dir, de la data 13 de març de 2020 i
que finalitzava en data 1 d’abril de 2020.
Dies de suspensió: Han quedat suspesos vint dies naturals.
Fi del termini per presentar sol·licituds dins de la convocatòria: 22 de juny de
2020.

