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ANUNCI
L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, mitjançant decret d’alcaldia núm. 202103723
de data 4 d’octubre de 2021, va adoptar l’acord que a la part dispositiva, es transcriu a
continuació:
“DISPOSICIÓ
L’alcaldessa resol:
Primer.-Avocar la competència delegada en la junta de govern local per l’aprovació de
la rectificació de la convocatòria i les bases de selecció de personal.
Segon.-Rectificar els errors materials detectats en la convocatòria i bases reguladores
especifiques per proveir mitjançant comissió de servies el lloc de treball d’interventor
de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès en els termes següents:
- en la base: TERCERA – SOL·LICITUDS punt. 3.6.Drets d’inscripció
On diu:
“(...) en el termini màxim de 2 dies (...)”
Ha de dir:
“(...) en el termini màxim de 5 dies (...)”
- en la base: QUARTA. PROCEDIMENT DE SELECCIÓ
On diu:
“La convocatòria i les bases de selecció es publicaran íntegrament al taulell d’anuncis
de la corporació i a la web municipal per un termini de 5 dies naturals (...)”
Ha de dir:
“La convocatòria i les bases de selecció es publicaran íntegrament al taulell d’anuncis
de la corporació i a la web municipal per un termini de 5 dies hàbils (...)”
- en el acord QUART:
On diu:
“Publicar les bases especifiques íntegrament i la convocatòria per un termini de 5 dies
naturals (...)”.
Ha de dir:
“Publicar les bases especifiques íntegrament i la convocatòria per un termini de 5 dies
hàbils (...)”
Tercer.- PUBLICAR aquest acord al tauler d’anuncis electrònic de la corporació i a la
web municipal i traslladar el Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers
d’Administració Local de Catalunya (CSITAL) perquè en doni publicitat en el seu web
durant el mateix termini.
Quart.- Comunicar aquest acord als representants sindicals i a l’àrea de Presidència.
L'acte aprovat és una resolució, posa fi a la via administrativa, i pot ser impugnat per
mitjà de recurs contenciós administratiu, interposat davant dels jutjats contenciosos
administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos. Potestativament, es pot
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interposar recurs de reposició davant de l'òrgan que ha dictat l'acte, si exerceix una
competència pròpia, o davant de l'òrgan titular de la competència, si qui el dicta
l'exerceix per delegació, en el termini d'un mes. Tanmateix, els legitimats activament
poden interposar qualsevol recurs ajustat a Dret.
Sant Quirze del Vallès, a la data de la signatura.

Elisabeth Oliveras Jorba
Alcaldessa
Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès
Signat el 04/10/2021 a les 14:58:11

