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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS
AJUNTAMENT D'ESPARREGUERA
ANUNCI sobre modificació de l'oferta pública d'ocupació de l'Ajuntament per a l'any 2017.
La Junta de Govern Local, en la sessió Ordinària número 14, celebrada el 12 de setembre de 2019, va aprovar
la modificació de l'Oferta Pública d'Ocupació de l'Ajuntament d'Esparreguera per a l'any 2017 en els següents
termes:

OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ 2017
Règim Funcionarial

Escala

Subescala

Classe

Categoria

Administració
Especial

Tècnica

Diplomada

Tècnics de grau
mig

Grup Núm.Vacants

A2

1

Promoció
interna

Sistema
selecció

No

Concursoposició

En compliment d'allò establert per la legislació vigent en matèria de personal al servei de l'Administració, per
mitjà d'aquest anunci s'exposa per a coneixement general el present acord.

Contra aquest acte, que és definitiu en via administrativa, es podrà interposar, amb caràcter potestatiu, recurs
de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la
publicació. Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra
aquest acte, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats de la Jurisdicció
Contenciosa Administrativa de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia
següent al de la recepció de la notificació corresponent. En el cas que la desestimació del recurs de reposició es
produís per silenci administratiu (silenci que es produeix pel transcurs d'un mes a comptar des de la data de la
seva interposició sense que s'hagi notificat la seva resolució) el termini per a la interposició del recurs
contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia en què el referit recurs de
reposició s'entengui desestimat. Malgrat això indicat, podrà interposar qualsevol altre recurs que estimi
convenient.

Esparreguera, 16 de setembre de 2019

Eduard Rivas Mateo
Alcalde
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