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Núm. 2903
AJUNTAMENT DE L’ESCALA
Anunci de correcció relatiu a la convocatòria del procés selectiu per crear
una borsa de treball de suport administratiu a l’Ajuntament de l’Escala
Exp. 2019/1235
L’Alcalde de l’Ajuntament de l’Escala, per Decret d’Alcaldia de 10
d’abril de 2019 ha aprovat la correcció de les bases que han de regular la creació d’una borsa de treball de suport administratiu (grup
de classificació C1) per l’Ajuntament de l’Escala, per cobrir vacants
temporals i realitzar substitucions en aquesta categoria professional, ja sigui mitjançant un nomenament interí o una contractació
laboral temporal. El contingut d’aquest Decret és el que es transcriu
a continuació:
“Víctor Puga i López, Alcalde de l’Ajuntament de l’Escala, fent ús
de les atribucions conferides per la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local i del Decret 2/2003 de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya i pel Decret 2014/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.

Revisat aquest text, els serveis jurídic comproven que en l’annex
s’estableix literalment:
“Fase 1ª. Prova teòrica de coneixements
Consistirà en desenvolupar per escrit tres casos teòrico pràctics amb
resposta alternativa (tipus test), relacionades amb el temari que s’indica en l’apartat B. Els aspirants disposaran d’un temps màxim de
90 minuts per realitzar la prova i no podran utilitzar cap material
de suport.
Aquesta prova, que té caràcter eliminatori, puntuarà sobre un màxim de 10 punts i per superar-la, caldrà obtenir un mínim de 5
punts. Els aspirants que no obtinguin aquesta puntuació mínima
quedaran desqualificats del procés selectiu i no podran realitzar la
prova següent:”
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Per Decret d’alcaldia de data 21 de març de 2019 es van aprovar
les bases reguladores del procediment selectiu, mitjançant concurs
oposició, per a la constitució d’una borsa d’administratius/ves per
cobrir necessitats temporals. El text íntegre d’aquestes bases es va
publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona número 62, de
28 de març de 2019.
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Vist que es tracta d’un error de fet i, per tant, cal modificar el redactat de l’esmentat text per tal d’adequar-lo al que han de dir les bases.
Per que s’ha exposat, i a la vista del que estableix l’article 109 (revocació d’actes i rectificació d’errors) de l’esmentada Llei 39/2015, de
conformitat amb el qual les administracions públiques poden “rectificar [...] en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats,
els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes”,
en ús de les competències que m’atribueixen la normativa en matèria de règim local i de funció pública.
DISPOSO:
PRIMER.- Esmenar les bases reguladores del procediment selectiu,
mitjançant concurs oposició per a la constitució de la borsa d’administratius/ves, en el sentit següent:
On diu:
“Fase 1ª. Prova teòrica de coneixements
Consistirà en desenvolupar per escrit tres casos teòrico pràctics amb
resposta alternativa (tipus test), relacionades amb el temari que s’indica en l’apartat B. Els aspirants disposaran d’un temps màxim de
90 minuts per realitzar la prova i no podran utilitzar cap material
de suport.
Aquesta prova, que té caràcter eliminatori, puntuarà sobre un màxim de 10 punts i per superar-la, caldrà obtenir un mínim de 5
punts. Els aspirants que no obtinguin aquesta puntuació mínima
quedaran desqualificats del procés selectiu i no podran realitzar la
prova següent:”
Ha de dir:
“Fase 1ª. Prova teòrica de coneixements
Consistirà en desenvolupar per escrit tres casos teòrico pràctics relacionats amb el temari que s’indica en l’apartat B. Els aspirants disposaran d’un temps màxim de 90 minuts per realitzar la prova i no
podran utilitzar cap material de suport.
Aquesta prova, que té caràcter eliminatori, puntuarà sobre un màxim de 10 punts i per superar-la, caldrà obtenir un mínim de 5 punts.
Els aspirants que no obtinguin aquesta puntuació mínima quedaran
desqualificats del procés selectiu i no passaran a la fase de concurs:”
SEGON.- Vist que es tracta d’una modificació substancial de les bases, cal fer publica aquesta modificació i atorgar un nou termini per
a la presentació d’instàncies a la selecció.
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TERCER.- Publicar el present decret al tauler d’edictes, al BOP de
Girona i al web municipal, a l’apartat Oferta de treball; obrint un
nou termini de deu dies hàbils per a la presentació d’instàncies per
a la participació en el concurs oposició”.
L’Escala, 10 d’abril de 2019
Víctor Puga i López
Alcalde
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