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ANNEX III. DECLARACIÓ RESPONSABLE MÈRITS AL.LEGATS – FASE DE CONCURS 

PROCÉS SELECTIU CONCURS OPOSICIÓ PER A PROVEIR 1 PLAÇA 
TÈCNIC MITJÀ (EAE – A2) 

NOM I COGNOMS 

NÚM. DOCUMENT IDENTIFICATIU ASPIRANT 

Base 6.3.1 EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL: 

6.3.1.1 A l’Administració local (Ajuntaments) 

Administració 
local/Ajuntaments 

Categoria Data inici Data finalització Nom fitxer pdf 

6.3.1.2 A altres Administracions, sector públic o empresa privada 

Altres 
Administracions 
Públiques i 
Empreses 
privades 

Categoria Data inici Data finalització Nom fitxer pdf 
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Base 6.3.2 FORMACIÓ 
 
6.3.2.1 Altres Titulacions acadèmiques relacionades  
 

Centre docent Denominació  Nom fitxer pdf 

   

   

   

   

 
6.3.2.2 Cursos de formació  
 

Centre docent Denominació Curs Hores 
curs 

Any 
curs 

Nom fitxer pdf 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
6.3.3 ALTRES MÈRITS 
 
6.3.3.1 Certificació ACTIC o equivalents 
 

Denominació (nivell certificat) Nom fitxer pdf 

  

 
6.3.3.2 Certificació nivell de català 
 

Centre docent Denominació Nom fitxer pdf 
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Data i lloc: 
 
 
 
Signatura de la persona interessada” 
 
Contra les presents bases, que posen fi a la via administrativa, es pot interposar alternativament o 
recurs de reposició potestatiu, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà a la publicació del 
present anunci, davant l'Alcaldia d'aquest Ajuntament de Viladecavalls, de conformitat amb els 
articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions pública, o recurs contenciós-administratiu, davant el Jutjat del Contenciós-
Administratiu de Barcelona o, a la seva elecció, el que correspongui al seu domicili, sempre i quan 
aquest radiqui a la circumscripció del Tribunal Superior de Justícia en què tingui la seva seu l’òrgan 
que hagués dictat l’acte originari impugnat, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà a 
la publicació del present anuncio, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Si s'optés per interposar el recurs de reposició potestatiu, 
no podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi 
produït la seva desestimació per silenci. Tot això sense perjudici de què pugui exercitar qualsevol 
altre recurs que estimi pertinent. 
 
 
L’Alcaldessa 
Francesca Berenguer Priego 
 
Viladecavalls, a 22 de juliol de 2021 
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