
ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

EDICTE sobre modificació de les bases de la convocatòria NP04/2020.

Per la present es publica la part dispositiva de la resolució de la Regidora delegada de Recursos Humans data
24 de maig de 2021, amb núm. 2021/2662 , referent a la modificació de les bases de la convocatòria
NP04/2020 - Tècnic/a Superior Especialista, que es transcriu literalment a continuació:

Primer. MODIFICAR l' error material produït en el requisit següent:

On diu:

- Titulació: Llicenciatura o Grau en Econòmiques i empresarials, Llicenciatura o grau en Dret Llicenciatura o
grau Ciències polítiques i sociologia i Llicenciatura o grau en Administració i Direcció d'Empreses, Llicenciatura o
Grau en economia.

Ha de dir:

- Graus en: Administració i direcció d'empreses, Economia, Administració d'empreses i gestió de la
innovació, Ciències empresarials-gestió Direcció d'empreses (BBA), Economia i gestió, Estudis internacionals
d'economia i empresa, Comptabilitat i finances, Finances i comptabilitat - Llicenciatures o doctorats en:
Administració i direcció d'empreses, Economia Ciències actuarials i financeres

Segon. PUBLICAR la modificació de les bases d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i donar difusió a la web municipal (www.cerdanyola.cat).

Tercer. AMPLIAR el termini per a presentació de les sol·licituds de participació al procés indicat vint dies
naturals, a comptar des de l'endemà de la publicació d' aquesta modificació en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya 

Quart. COMUNICAR aquesta resolució a la Junta de Personal.

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 dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia
següent a la recepció d'aquesta notificació. Alternativament, s'hi podrà interposar recurs contenciós
administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos
mesos a comptar des del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació.

Si opteu per la interposició del recurs de reposició en via administrativa, transcorregut un mes des de la seva
interposició sense que hagi estat resolt, s'entendrà desestimat per silenci administratiu i a partir de l'endemà
podrà ésser interposat recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la
província de Barcelona en el termini de sis mesos.

No obstant això, podreu exercitar qualsevol altra acció si ho considereu convenient.

Cerdanyola del Vallès, 25 de maig de 2021
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