Document

Expedient

Data

65323/2018

6167/2018

03-09-2018

Segell

Ajuntament de Caldes de Montbui
Tauler electrònic
Data de publicació : 03-09-2018

Àrea

Recursos Humans
Codi de verificació

²6S3S1D6B3D3953730N8Jh»
²6S3S1D6B3D3953730N8Jh»
6S3S1D6B3D3953730N8J
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EDICTE
de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, relatiu a l’esmena de les bases reguladores per a la selecció d’un
bidell, amb caràcter interí.
La Junta de Govern Local en data 29 d'agost de 2018, en sessió extraordinària, va acordar el següent :
Primer. Esmenar el contingut de les bases reguladores del procés selectiu d’una plaça de bidell, amb
caràcter interí, aprovades a la sessió de Junta de Govern Local de data 27 de juliol de 2018, corresponent a
l’expedient número 5056/2018, afegint el requisit següent per prendre part en el procés selectiu:
- No tenir delictes de naturalesa sexual.
Segon. Publicar l’edicte d’aquest acord al tauler electrònic de l'Ajuntament, al BOP de Barcelona i al DOGC.
Tercer. Els aspirants hauran de presentar a l’Ajuntament de Caldes de Montbui el Certificat Negatiu de
Delictes de Naturalesa Sexual, expedit pel Ministeri de Justícia, en el termini de vint dies naturals, comptats
a partir del dia següent de la darrera publicació de l’acord al BOP de Barcelona, o al DOGC en la forma
següent:
a) Al Registre Electrònic de l’Ajuntament de Caldes de Montbui que trobareu a la web corporativa
www.caldesdemontbui.cat, a l’apartat “instància genèrica.
b) A les oficines de Correus.
c) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger.
d) A les oficines d’assistència en matèria de registres.
e) Presencialment al Registre General de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, Pl. Font del Lleó, 11 en horari
de dilluns a divendres de 8h a 14h, els dimarts de 15h a 20h i els dissabtes de 10h a 14h.
En el cas que la documentació es presenti en alguna de les formes previstes als apartats b), c) i d),
l’interessat haurà de trametre un correu electrònic a l’adreça de correu
recursoshumans@caldesdemontbui.cat fent constar aquest fet, o bé mitjançant burofax adreçat a
l’Ajuntament de Caldes de Montbui, adjuntant còpia de la sol·licitud presentada, degudament registrada a
l’organisme que es tracti.
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Quart. 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 acord, 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 acord, 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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