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ANUNCI

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, en sessió ordinària de 
29 de juny de 2020, ha aprovat la resolució de la provisió del lloc de treball de cap 
jurídic de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat i el nomenament de l’aspirant millor 
qualificat. El text dels acords literalment diu: 

La Junta de Govern Local, en sessió de 2 de setembre de 2019, va aprovar les 
bases i la convocatòria per a la provisió interadministrativa del lloc de treball de 
cap jurídic de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat. Aquestes bases es van publicar 
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 16 de desembre de 
2019 i la seva convocatòria es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya número 8027 de 19 de desembre de 2019

Un cop presentades les sol·licituds per part dels interessats a participar en 
aquesta provisió, i un cop que ha estat aixecada la suspensió dels terminis dels 
procediments administratius, aprovada com a conseqüència de la declaració de 
l’estat d’alarma, finalment, la junta de mèrits s’ha reunit en data 17 de juny de 
2020 als efectes de valorar els projectes de gestió presentats pels candidats  
així com per valorar els mèrits que han presentat.

Com a conseqüència d’aquestes valoracions, la junta de mèrits va acordar fer 
públics els resultats finals, resultant el següent ordre dels aspirants segons les 
puntuacions obtingudes respectivament:

            Candidat 3395****X: 22,8 punts
            
            Candidat 34776****E: 12,75 punts

D’acord amb aquests resultats, el candidat 3395****X ha estat l’aspirant que ha 
superat la provisió de lloc de treball de cap jurídic de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat amb millor qualificació.

De conformitat amb la base 9 el nomenament de l’aspirant proposat per la 
Junta de Mèrits es publicarà a la seu electrònica i al mateix mitjà pel qual es va 
dur a terme la convocatòria.

D’acord amb la base 10 de les que regulen aquesta provisió, el termini per 
prendre possessió serà de 2 dies hàbils a comptar des del següent al del 
cessament del lloc de treball que es venia desenvolupant, el qual s’haurà de 
produir dins dels 3 dies hàbils següents a la publicació de la resolució del 
concurs al DOGC.

En conseqüència, fent ús de les facultats conferides per l’article 21.1 h) de la 
Llei 7/1985, 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, proposa a la 
Junta de Govern Local l’adopció dels acord següents
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Primer. Nomenar a l’aspirant millor qualificat, en el procés de provisió dut a 
terme, el candidat 3395****X , com a Cap Jurídic de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat.

Segon. Notificar aquesta resolució a la interessada, a la resta de candidats que 
han participat en aquest procés de provisió de lloc de treball i al Comitè Unitari 
de Treballadors, així com comunicar a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat aquests 
acords.

Tercer.- Donar compte d’aquesta resolució a la propera sessió plenària 
ordinària de l’Ajuntament.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar:

--Recurs de reposició potestatiu davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte 
administratiu  en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la recepció 
d’aquesta notificació, tal com estableix l’article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

--Alternativament, podeu interposar directament recurs davant el Jutjat Contenciós 
administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent a 
la recepció d’aquesta notificació, d’acord els articles 8.1, 25.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
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