
 

 

 

 

 
 

  
Expedient: 945/2016 BVP81 
Assumpte: Nomenament personal eventual 

 
 
 

EDICTE 
 

Per Decret de l’Alcalde número 131/2019 del 17 de juny del 2019, s’ha acordat 
nomenar amb efectes del dia 16 de juny de 2019, a la senyora Berta Vaqué Parés, 
com a personal eventual, per desenvolupar les tasques i càrrecs de Cap d’unitat 
tècnica, assimilada al grup funcionarial A1, nivell 24 amb dedicació completa, la 
retribució prevista pel lloc de treball de 44.027,76 euros anuals i que cessarà quan es 
produeixi el cessament de l’Alcaldessa. 
 
Advertim que aquesta resolució constitueix un acte definitiu en via administrativa i que 
pot ser objecte de recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat; 
o impugnar-lo directament mitjançant la interposició de recurs contenciós administratiu 
davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, o bé, 
alternativament si el domicili del/de la funcionari/ària és en una altra província, davant 
els jutjats contenciosos administratius amb competència territorial en la província de 
la localitat de residència. Si s’opta per recórrer en reposició, el recurs contenciós 
administratiu no es podrà interposar fins que el recurs de reposició es resolgui 
expressament o es desestimi de manera presumpta. El recurs de reposició s’ha 
d’entendre desestimat de manera presumpta si en el termini d’un mes des de la seva 
interposició no s’ha notificat la resolució. 
El termini per interposar el recurs de reposició és d’un mes, comptats des de l’endemà 
de rebre la notificació. 
El termini per interposar el recurs contenciós administratiu és de dos mesos comptats 
des de la notificació. 
El termini per interposar el recurs contenciós administratiu contra la desestimació 
presumpta del recurs de reposició és de sis mesos, comptats des de l’endemà del dia 
en què el recurs s’hagi d’entendre desestimat. 
No obstant, l’interessat/da pot interposar qualsevol altre recurs que cregui convenient 
al seu dret. 
 
Taradell, 21 de juny de 2019 
 
M. Mercè Cabanas Solà 
Alcaldessa 
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