AJUNTAMENT D’ALTAFULLA
EDICTE

Aquesta Alcaldia – Presidència ha resolt en data 30 d’Abril de 2019, resolució número
2019/514, el següent:
“DECRET
Expedient: 2018/1050
Assumpte: Convocatatòria 2018/BT/LT-I/03 – Tècnic administratiu d’arxiu (C1).
FETS
1.

2.

3.

En data 14 de novembre de 2018 es van aprovar les bases específiques que regeixen la
convocatòria 2018/BT/LT-I/03 de tècnic administratiu d’arxiu. Es van publicar en el
BOPT el dia 23 de novembre de 2018, número 203, anunci 2018-08807 i en el DOGC el
dia 7 de novembre de 2018, número 7742, anunci 18.299.026.
Mitjançant Decret, resolució número 2019/376, de data 29 de març de 2019 es va
determinar el dia de les proves, i entre elles, el dia de la realització de la prova de nivell
de català. Es va sol·licitar la col·laboració del Consorci per a la Normalització Lingüística
a fi i efecte de poder comptar amb un assessor per poder realitzar la prova de nivell de
català. La prova de català s’havia de realitzar el dia 10 de maig de 2019 a les 09:00 a
l’Ajuntament d’Altafulla.
No obstant, des del Consorci per a la Normalització Lingüística ens comuniquen que els
hi ha sorgit un problema i aquell dia no podem comptar amb l’assessorament del tècnic;
és per aquest motiu que la prova de nivell de llengua catalana ha de canviar de dia.

NORMATIVA
1.
2.

Article 55 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del
Personal al servei de les entitats locals
Article 53.1.h. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, atorga a l’Alcaldia es troba la
d’aprovar les bases específiques de les convocatòries que l’Ajuntament vol tramitar,
d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovada prèviament per el Ple del consistori
municipal.
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RESOLUCIÓ
Primer.- Modificació de la prova de nivell de català: Aprovar la modificació i el conseqüent
trasllat de la prova de català convocant els aspirants que han de realitzar la prova de català el
dia 9 de maig de 2019, a les 09:00 hores a l’Ajuntament d’Altafulla (Plaça del Pou 1 43893
d’Altafulla), els quals hauran de presentar-se amb el DNI per poder identificar-se. Els que no es
presentin en el moment de la convocatòria quedaran exclosos automàticament, i el procés
seguirà sense ells.
Segon.- Degut a la premura en el temps, s’intentarà notificar a les persones aspirants del canvi
de data del dia de l’examen, per altres mitjans complementaris a la publicació al tauler
d’anuncis de la corporació.
Tercer .- Publiqui’s al tauler d’anuncis de la corporació.
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Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, i de conformitat amb el que disposen
els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, i 8, 45 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, es podrà interposar un dels recursos següents:
a) Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte
recorregut (tret que es tracti d’un acte dictat per delegació, cas en el qual correspondrà la
resolució a l’òrgan delegant), en el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la
recepció d’aquesta notificació.
La interposició del recurs, excepte en els casos en els que una disposició estableixi el contrari,
no suspendrà l’execució de l’acte impugnat, de conformitat amb el que disposa l’article 117 de
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.
Si transcorregués un mes des del dia següent al de la interposició del recurs de reposició sense
que aquest hagi estat resolt, podrà entendre que ha estat desestimat i interposar recurs
contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
b) Recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona,
dins del termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la recepció d’aquesta
notificació.
En cas d’optar pel recurs potestatiu de reposició no es podrà interposar el recurs contenciós
administratiu fins que aquell no sigui resolt expressament o s’hagi produït la seva desestimació
per silenci administratiu.
Tot això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que estimi procedent”

Altafulla, a la data de la signatura electrònica.
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