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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS
AJUNTAMENT DE VACARISSES
ANUNCI sobre aprovació de la convocatòria d'una borsa de treball d'administratius/ives.
Per Decret de l'alcaldia núm. 124/2018 de data 13 d'abril de 2018, s'ha resolt convocar proves selectives per
proveir mitjançant el sistema de concurs-oposició en torn lliure d'una borsa de treball d'administratius/ves,
subescala administrativa, classe tècnica auxiliar, categoria administratiu/va, grup de titulació C1.
Les Bases que regiran el procés selectiu foren aprovades per la Junta de Govern Local en sessió ordinària de 26
de març de 2018, modificades per acord de la mateixa Junta de data 3 d'abril de 2018, i publicades
íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. CVE 2018014190 de 12 d'abril de 2018, tauler
d'anuncis de la Corporació a l'eTauler i a la pàgina web municipal.
El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies naturals a comptar des de l'endemà de la última
publicació d'aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona.
Els successius anuncis relacionats amb aquesta convocatòria es faran públics únicament al tauler d'anuncis de
l'Ajuntament.

Contra la convocatòria podeu interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició en el termini d'un mes a
comptar a partir de l'endemà de la seva publicació o notificació, davant de l'alcalde, o bé recurs contenciós
administratiu d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació o
notificació, davant els Tribunals de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu competents, d'acord amb el
que preveu l'article 8 de la Llei esmentada.

Vacarisses, 13 d'abril de 2018

Antoni Masana i Ubach
Alcalde
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