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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS
AJUNTAMENT DE VILADECAVALLS
ANUNCI sobre aprovació de les bases i la convocatòria del concurs oposició per a la cobertura definitiva
de sis places de funcionari, escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe Policia
Local i categoria d'agent, subgrup C2, inclosa en l'oferta pública d'ocupació parcial de l'any 2020 a
l'Ajuntament de Viladecavalls.
La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Viladecavalls, en sessió ordinària de data 30 de juliol de 2020 ha
aprovat les bases i convocatòria de sis places de funcionari, escala administració especial, subescala serveis
especials, classe policia local i categoria d'agent, subgrup C2, inclosa en la Oferta Pública d'Ocupació Parcial de
l'any 2020 a l'Ajuntament de Viladecavalls.
La convocatòria d'aquest procés selectiu, conjuntament amb les bases íntegres aprovades, es publicaran al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Les bases es poden consultar a l'espai d'oferta pública d'ocupació del web de l'Ajuntament:
http://www.viladecavalls.cat/ajuntament-1/oferta-publica-docupacio
El termini per presentar sol·licituds, per tal de prendre part en el procés de selecció, serà de 20 dies naturals a
comptar des dia següent a la publicació d'aquest anunci que es fa públic al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya (DOGC).
Els successius anuncis es faran públics al web municipal en l'espai https://tauler.seu.cat/inici.do?
idens=830080001 i també en l'espai abans indicat.

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.

Viladecavalls, 3 d'agost de 2020

Francesca Berenguer Priego
Alcaldessa
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