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Decret d’Alcaldia
Pel qual es modifica les dates de realització de les proves del
procediment selectiu d’un Cuidador
d’Animals Laboral Permanent Fix de Plantilla

L’anunci de la convocatòria va ser publicat al BOP de 18 de desembre de 2018 i al
DOGC de 19 de desembre de 2018 pel que, en data 8 de gener de 2019, va finalitzar
el període per a la presentació de sol·licituds de participació.
Per decret d’alcaldia número 89/2019, de 11 de febrer de 2019, es va publicar la
llista provisional d’admesos i exclosos i es van fixar les dates de la prova de català
pel 21 de febrer i la prova teòrica pel 22 de febrer.
A causa de la vaga general del 21 de febrer i amb motiu de la no disponibilitat de la
totalitat dels membres del tribunal.

D219

Fonaments de Dret
➢ Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
➢ Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals.
➢ Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la Refosa en un text
únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de
Funció Pública.
➢ Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
➢ Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de
la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
➢ Reial Decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s'estableixen les regles bàsiques i
els programes mínims al fet que ha d'ajustar-se el Procediment de Selecció dels
Funcionaris d'Administració Local.
➢ I legislació concordant i complementària
Per allò exposat, aquesta alcaldia-presidència i en exercici de les competències que
té atribuïdes per la legislació de règim local vigent,
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Per Decret d’Alcaldia número 817/2018, de 10 de desembre de 2018, es van
aprovar les Bases del procediment selectiu d’un Cuidador d’Animals Laboral
Permanent fix de Plantilla.
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L’Alcalde, Dionís Guiteras i Rubio.
En dono fe, El Secretari, Miquel Colom i Canal.
Signat electrònicament al marge.
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Primer. DEIXAR sense efecte el decret d’alcaldia número 89/2019, de 11 de febrer
de 2019 abans esmentat, en allò que fa referència a la data de celebració de les
proves d’avaluació del coneixement de català i la prova de coneixements teòrics
per les raons exposades.
Segon. ESTABLIR les dates de les proves que es faran d’acord al següent calendari:
1r. Prova d’avaluació dels coneixements de català: 1 de març de 2019 a les 9.30
hores.
2n. Prova de coneixements teòrics: 4 de març de 2019 a les 9.00 hores.
Tercer. NOTIFICAR aquesta resolució a/als interessat/s, amb indicació que pot ésser
impugnada mitjançant els següents recursos:
1r. Recurs contenciós administratiu davant els Jutjats del Contenciós
Administratiu de Barcelona en el termini de dos mesos, a comptar de la data
de recepció de la notificació.
2n. Recurs potestatiu de reposició davant l’Alcalde-President de l’Ajuntament de
Moià dins el termini d’un mes, a comptar de la mateixa data.
3r. Qualsevol altre recurs que consideri oportú.

Número : 2019-0129 Data : 22/02/2019

Decreta:

