ÀREA D'ECONOMIA I HISENDA
RECURSOS HUMANS
Núm Exp:X2021009481

PERSONAL LABORAL FIX (torn lliure)
Assimilable grup de classificació: C2
Denominació de la plaça: oficial/a 1a
Número de vacants: 1
L’esmentada modificació de l’oferta pública ve motivada per la modificació de la plantilla
i la relació de llocs de treball de l’any 2020 en què s’amortitzen les places d’oficial de
primera del subgrup AP i correlativament es creen les places d’oficial de primera del
subgrup C2.
La resta de l’oferta pública d’ocupació de l’any 2018 es manté en els mateixos termes.
Segon.- PUBLICAR la part resolutiva d’aquesta resolució al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i comunicar-la a la Direcció
General de l’Administració Local de la Generalitat de Catalunya.
Tercer.- NOTIFICAR aquesta resolució a les persones que ocupen temporalment places
d’oficial de primera, a la Junta de personal, al Comitè d’empresa i a la intervenció
municipal.
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“Primer.- MODIFICAR l’oferta pública d’ocupació d’aquesta corporació per a l’any 2018,
publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 28 de desembre del
2018 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 2 de gener de 2019 núm.
7778, la qual s’haurà d’executar dins el termini màxim de tres anys des de l’aprovació
de l’esmentada oferta que va tenir lloc per resolució de 21 de desembre de 2018, en allò
que fa referència a la modificació de la plaça de la plantilla de personal laboral fix
denominada oficial/a de 1a, assimilable grup de classificació: AP que es modifica pel
grup assimilable a C2, i queda redactada de la següent forma:

Data 30-11-2021

Es fa públic per al general coneixement la part resolutiva d’aquesta resolució, la qual es
transcriu íntegrament a continuació:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Per resolució de l’alcalde de data 17 de novembre de 2021 s’ha modificat l’oferta pública
d’ocupació de l’Ajuntament de Torelló per a l’any 2018.

https://bop.diba.cat
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Quart.- Contra aquesta resolució, que és definitiva 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.

No obstant això, podreu interposar-ne qualsevol altre si ho considereu convenient.”

https://bop.diba.cat
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 30-11-2021

Torelló, 18 de novembre de 2021
L’alcalde, Marçal Ortuño i Jolis
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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- es podrà interposar recurs
contenció administratiu en qualsevol moment a partir de l’endemà del dia en què, d’acord
amb la seva normativa específica, es produeixi l’acte presumpte.

CVE 202110141885

Alternativament, si el vostre domicili és en una altra província, el recurs contenciósadministratiu podrà interposar-se davant els jutjats contenciosos administratius amb
competència territorial a la província de la localitat on residiu.
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Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament
contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els
Jutjats del Contenciós-Administratiu 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.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

