
DECRET NÚM. 000360/2017

Identificació de l’expedient

Informe relatiu a l’expedient número 1271/2017-RH/76/2017 de Serveis Generals relatiu a la segona 

esmena de la llista d'admesos i exclosos del procés selectiu per cobrir una plaça de tècnic/a mitjà/ana, 

tècnic de l'Oficina d'Habitatge, de la plantilla del personal funcionari per programes específics temporals 

de l'Ajuntament de Caldes de Montbui.

Antecedents

1. Mitjançant Decret d'Alcaldia núm. 000320/2017, de data 25 de maig, es va aprovar la llista d’aspirants 

admesos/es i exclosos/es al procés selectiu per cobrir una plaça de tècnic/a mitjà/ana, arquitecte tècnic, de 

la plantilla del personal funcionari per programes específics temporals de l'Ajuntament de Caldes de 

Montbui.

2, En el punt quart de l'esmentat decret posa que el procés selectiu començarà «amb la prova 6.1.1 Prova 

escrita sobre el temari general» però ha de posar que començarà «amb la prova 6.1.1 Prova pràctica.»

Fonaments de dret

- Base quarta i sisena de les bases reguladores per cobrir una plaça de tècnic/a mitjà/ana, arquitecte tècnic, 

aprovades per la Junta de Govern Local, en data 10 de febrer de 2017.

- Article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 

Públiques.

Per tot això i fent ús de les atribucions que la normativa em confereix,

RESOLC:

Primer. Esmenar el punt quart del Decret d'Alcaldia número 000320/2017 on posa que el procés selectiu 

començarà «amb la prova 6.1.1 Prova escrita sobre el temari general», ha de posar  que el procés selectiu 

començarà «amb la fase 6.1. Fase d'oposició, 6.1.1 Prova pràctica.»

Segon. Publicar aquest decret al tauler d’edictes de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, Pl. Font del Lleó, 

11.

Tercer. Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, es podrà interposar amb 

caràcter potestatiu recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes a comptar des 

del dia següent a la recepció d'aquesta notificació.
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Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquest acte 

administratiu, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos 

administratius de la província de Barcelona o, a elecció de l'interessat/ada, dels que tinguin competència 

territorial en la localitat de residència del demandant, en el termini de dos mesos a comptar des del dia 

següent de la recepció d'aquesta notificació, d'acord amb el que preveu l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 

de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre

de procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC).

En 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.

Tot això, sense perjudici de poder interposar l'interessat/ada qualsevol altra reclamació que estimi 

procedent.

Caldes de Montbui, 15 de juny de 2017

L’alcalde actal.                                                          Faig constar que una vegada signat,

     es transcriurà al Llibre de Decrets.

     La secretària 

Isidre Pineda Moncusí                                            Maria Remei Sala Leal

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1998-16718&p=20160422&tn=1#a46
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565&p=20151002&tn=1#a123

