Anunci
Expedient núm.: 440/2019
Procediment: Convocatòria i proves de selecció de personal laboral interí/na per
concurs oposició de la plaça de Cap d’Àrea Administració.
Per decret d'alcaldia núm. 334 de data 5 d’agost de 2020, es va aprovar la llista
definitiva dels aspirants admesos a la convocatòria i proves de selecció de la plaça
de Cap d’administració.
El mateix decret també resol que la prova pràctica es realitzarà durant el mes de
setembre. El lloc i data es publicaran a la seu electrònica de l’Ajuntament i al tauler
d’edictes de la Corporació amb una antelació de com a mínim de 7 dies naturals.
Totes les persones admeses estan exemptes de realitzar els exercicis de
coneixements de llengua catalana.
Es convoca a les persones admeses a la realització de la prova pràctica, el dia 24
de setembre de 2020, a les 10 hores, a la sala social de l’Ajuntament de
Torrefarrera (planta baixa), havent de portar les persones aspirants la
documentació identificativa. Durant el desenvolupament d’aquesta prova els
aspirants poden, en tot moment, fer ús de la normativa legal no comentada en
suport paper.
Contra la Resolució d’alcaldia, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar
alternativament o recurs de reposició potestatiu, en el termini d'un mes a comptar
des de l'endemà de la publicació del present anunci, davant l'Alcalde d'aquest
Ajuntament, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques, o
recurs contenciós-administratiu, davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu de
Lleida o, a la seva elecció, el que correspongui al seu domicili, si aquest radica a
Catalunya, en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà al de la
publicació del present anunci, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Si s'optés per interposar el
recurs de reposició potestatiu no podrà interposar recurs contenciós-administratiu
fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït la seva desestimació per
silenci. Tot això sense perjudici de què es pugui interposar qualsevol altre recurs
que pogués estimar més convenient al seu dret la persona interessada.
L’Alcalde
Jordi Latorre i Sotus
Torrefarrera, 10 de setembre de 2020

