
 
 
Notificació de Decret 
 
 
MARIA GLORIA GOU CLAVERA, SECRETARIA GENERALde l’Ajuntament d’Olot i com a 
secretària de l’Institut Municipal d’Educació i Joventut, 
 
NOTIFICO: Que en data: 01/06/2020, l' Alcalde-president  d’aquest Ajuntament ha 
dictat la següent resolució:  
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Núm. decret: 2020LIME000105 
 
 
Núm. expedient: IMDE2020000065 
Núm. referència: X2020017860 

 
Vist que en data 2 de març de 2020, es va obrir el procediment de selecció per a la 

direcció de l’Escola Municipal de Música d’Olot i que el termini per presentar propostes 

finalitzava el 17 de març de 2020. 

Vist el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a 

la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel Covid 19, que en la seva disposició 

addicional tercera suspenia  els terminis per a la tramitació dels procediments de les 

entitats del sector públic. 

Vist que el termini per a la presentació de propostes per al procediment de selecció de 

la direcció de l’Escola Municipal de Música d’Olot va quedar suspès. 

Vist el que disposa l’article 9 del Reial Decret 537/2020, de 22 de maig pel que es 

prorroga l’estat d’alarma declarat per Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel que es 

declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel 

COVID-19, segons el qual el còmput dels terminis administratius que haguessin estat 

suspesos es re-emprendran amb efectes del dia 1 de juny de 2020. 

DECRETO: 

PRIMER.- RE-EMPRENDRE EL CÒMPUT DEL TERMINI per a la presentació de 

proposicions en el procediment de selecció per a l’Escola Municipal de Musica d’Olot 

amb efectes de 1 de juny de 2020. 

Els interessats podran presentar propostes fins al proper dia 4 de juny de 2020. 

SEGON.- Publicar el present decret al portal de transparència de l’IMEJO. 

 
Olot, 1 de juny de 2020 
 
 
--------------------------------------------------- 
Sr/a, 
INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I JOVENTUT D'OLOT (IMEJO) Escola de Música 
AV D'ANSELM CLAVÉ N.0007 
17800 OLOT 
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-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
RECURSOS: 
 
Contra aquesta resolució que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant l’Alcalde de la 
corporació en el termini d’un mes, a comptar de l’endemà de la notificació de la resolució, segons el que estableixen els 
articles 121 i 122 de la Llei 39/2015 d’ i d’octubre, del procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques; i sens perjudici de qualsevol altre recurs que es consideri procedent per a la defensa dels seus interessos. 
 
 
Protecció de dades personals: L’Ajuntament d’Olot, en compliment del que estableix l’article 5 de la Llei orgànica de 
Protecció de Dades de caràcter personal 15/1999 de 13 de desembre, pel que es regula el dret d’informació en la 
recollida de dades, li comunica que les seves dades personals han estat incorporades al fitxer: Institut Municipal 
Educació. Només seran utilitzades en el procediment administratiu pel qual han estat necessàries i pel departament de 
l’ajuntament encarregat de la seva execució. En cap cas seran cedides a tercers. 
Per exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació, pot fer-ho personalment o per escrit a la següent adreça: Institut 
Municipal d’Educació d’Olot. Av. Sant Joan les Abadesses, 20  17800 Olot. 
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