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Identificació de l’expedient
Relatiu a l’esmena de les bases reguladores i la convocatòria del procés selectiu, per promoció interna d’una
plaça de tècnic/a mitjà/ana, cap de Govern Obert i Transparència, expedient 6994/2018.
Antecedents
1. Per decret d’alcaldia, numero 728/2018, de 26 de novembre, es van aprovar les bases reguladores i la
convocatòria per a la selecció pel torn de promoció interna, pel sistema de concurs-oposició, d’una plaça de
tècnic/a mitjà/ana, d’administració especial, per dotar un lloc de treball de cap de Govern Obert i
Transparència.
2. S’ha detectat que, per error administratiu, s’ha omès el tema 44 del temari específic de les bases
reguladores esmentades, per la qual cosa l’esmentat temari passa del tema 43 al tema 45, a la vegada que
falta un tema per completar els 48 temes necessaris del temari específic, de conformitat amb el que disposa
l’article 8 del Reial Decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s’estableixen les Regles Bàsiques i els programes
mínims als qual s’han d’ajustar els procediments de selecció dels funcionaris de l’Administració Local.
3. En data 20-03-2019, el senyor Albert Terré Parras, Tècnic Recursos Humans, ha emès un informe tècnic.
4. En data 27-03-2019, el senyor Antoni Jesús Campelo Rodriguez, Tècnic d'Administració General, ha
emès un informe jurídic.
5.L’expedient se sotmet a fiscalització per intervenció.
Fonamentació legal
- Article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.
Per tot això i fent ús de les atribucions que la normativa em confereix,
RESOLC:
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Primer. Esmenar les bases reguladores per a la selecció per promoció interna d’una plaça de tècnic/a
mitjà/ana, d’administració especial, aprovades per decret d’alcaldia 728/2018, de 26 de novembre, afegint el
tema següent al temari específic de les bases reguladores:
«44. Administració electrònica: Model general d’administració electrònica. Definició i principis de
funcionament. Normativa aplicable al respecte. Drets i deures del ciutadà en quant a la tramitació amb
administracions públiques."
Segon. Notificar aquest decret als aspirants admesos al procés selectiu i publicar-la al tauler d’edictes de
l’Ajuntament de Caldes de Montbui, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al DOGC.
Tercer. Contra aquest acte administratiu que és definitiu en via administrativa podeu interposar en el termini
de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació d’aquest decret, recurs
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona.

Tanmateix, podeu interposar contra aquest acte administratiu recurs de reposició atès l’article 77 de la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en el
termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació d’aquest decret, i contra la
seva resolució i en el termini de dos mesos recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos
administratius. En el supòsit que no es dictés resolució expressa en el termini d’un mes s’entendrà expedita
la via contenciosa durant sis mesos.
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