
EDICTE

Per decret de l’alcaldia 936/2017 de data 17 d’octubre de 2017, la convocatoria i les 
bases de selecció per la formació de borsa de treball d’auxiliar administratiu en règim 
de funcionari/a interí/na

HE RESOLT

PRIMER. Avocar la competència conferida a la Junta de Govern Local, per l’aprovació 
de bases de selecció de personal, en aquest procés de selecció i de forma puntual en 
aquest acte de modificació de les bases.

SEGON. Aprovar  una  modificació  en  la  base  8a  de  les  bases  que  regeixen  la 
convocatòria  del  procés  de  selecció  per  la  formació  de  borsa  de  treball  d’auxiliar 
administratiu, funcionari interí, establint en la prova teòrica el següent. “Consistirà en 
contestar per escrit, en termini màxim de 60 minuts, el qüestionari tipus test de 50 
preguntes amb quatre respostes alternatives que plantegi el tribunal sobre les matèries 
del programa que figura acom Annex d’aquestes bases”

TERCER.  Donat  publicitat  del  contingut  de  la  present  resolució  en  els  termes 
legalment establerts

QUART. Notificar l’acord al tribunal i als aspirants

CINQUÈ. Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, i de conformitat amb 
el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, i 8, 45 i 46 de la 
Llei 29/1998, de 13 de juliol, es podrà interposar un dels recursos següents: 

a) Amb caràcter potestatiu,  recurs de reposició davant el  mateix òrgan que ha 
dictat  l’acte recorregut (tret que es tracti d’un acte dictat per delegació, cas en el qual 
correspondrà la resolució a l’òrgan delegant), en el termini d’un mes, a comptar des 
del dia següent al de la recepció d’aquesta notificació. 

La interposició del recurs, excepte en els casos en els que una disposició estableixi el 
contrari,  no  suspendrà  l’execució  de  l’acte  impugnat,  de  conformitat  amb  el  que 
disposa l’article 117 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

Si  transcorregués un mes des del  dia  següent  al  de  la  interposició  del  recurs  de 
reposició sense que aquest hagi estat resolt, podrà entendre que ha estat desestimat i 
interposar recurs  contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu 
de Tarragona.

b)  Recurs  contenciós  administratiu  davant  del  Jutjat  Contenciós  Administratiu  de 
Tarragona,  dins  del  termini  de  dos mesos comptats  des del  dia  següent  al  de  la 
recepció d’aquesta notificació.

En cas d’optar  pel  recurs potestatiu  de reposició no es podrà  interposar el  recurs 
contenciós administratiu fins que aquell no sigui resolt expressament o s’hagi produït 
la seva desestimació per silenci administratiu. 

Tot això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que estimi procedent



Així ho disposa i signa l’alcalde.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER LA PERSONA QUE HI FIGURA AL 
MARGE

Constantí, a la data de la signatura


	barcode1: 
	barcode2: 
		esPublico Gestiona - Ajuntament de Constantí
	2017-10-17T14:02:26+0200
	Constantí
	CPISR-1 C OSCAR SANCHEZ IBARRA
	Ho accepto




