Dijous, 21 de juliol de 2016
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Torelló
EDICTE
Es fa públic per al general coneixement que en data 8 de juliol de 2016 s'ha dictat la resolució d'Alcaldia per la qual es
corregeix un error material de les bases específiques que han de regir el procés selectiu per a la constitució d'una borsa
per cobrir temporalment les vacants i/o substitucions del lloc de treball d'auxiliar de biblioteca, de l'Ajuntament de
Torelló, en règim de personal laboral temporal d'aquesta Corporació, publicades al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona d'1 de juliol de 2016.
El segon exercici: prova teòrica, de la base específica setena queda redactat en els termes següents:
"2n. Exercici: Prova teòrica.
Exercici de caràcter obligatori i eliminatori. Consistirà a respondre per escrit, en un temps màxim d'una hora, diverses
preguntes del temari de l'annex I. La puntuació d'aquest exercici vindrà donada per la mitjana aritmètica de les
puntuacions atorgades pels membres del Tribunal, entre 0 i 15 punts.
Quedaran eliminades les persones aspirants que obtinguin una qualificació inferior a 7,5 punts."
Contra aquesta resolució que és definitiva, els interessats podran interposar, d'acord amb l'article 116 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener, potestativament, recurs de reposició en el termini d'un mes a comptar a partir de
l'endemà de la seva publicació o notificació, davant de l'alcalde, o bé recurs contenciós administratiu d'acord amb
l'article 46 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos
mesos a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació o notificació, davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, d'acord amb el que preveu l'article 10 de la Llei esmentada.
Igualment els interessats poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus
interessos.
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