Decret: 20191057
Data: 19/03/2019
Unitat:
Ref. Exp.:

Serveis Interns
220/2018/SQRRHH

Rectificació error material bases.

ANTECEDENTS
La Junta de Govern Local, en la sessió del dia 18 de desembre de 2018, va aprovar les
bases especifiques reguladores per a la selecció, mitjançant concurs, de dos tècnics per a
l’execució del PROGRAMA MILLORA DE L’EFICIÈNCIA I DELS RECURSOS DE
L’AJUNTAMENT A TRAVÉS DE LA GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ EN ELS CANALS
DIGITALS.
En data 15 de març de 2019 i per decret del tinent d’Alcaldia delegat de l’Àrea d’Economia
i Serveis Interns s’ha declarat la llista definitiva d’admesos i exclosos al procés selectiu, la
convocatòria per a la constitució del Tribunal, valoració de mèrits i la segona fase
consistent en la defensa de la ponència del projecte i entrevista personal.
D’ofici s’ha detectat a l’apartat 1 de la base 8a la omissió de la designació d’un membre de
l’Escola d’Administració Pública com a vocal del Tribunal qualificador, en aplicació de
l’article 72.1.c. del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals.
FONAMENTS DE DRET
Atès l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques.
Per avocació de l’alcaldessa, atesa la competència delegada en la junta de govern local
per Decret d’Alcaldia número 2015001908, de conformitat amb l’article 10 de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
DISPOSICIÓ
L’alcaldessa resol:
Primer.- Avocar la competència delegada en la junta de govern local per a l’adopció de la
present resolució, atesa la urgència de la convocatòria .
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Segon.- Rectificar l’error material existent a les bases especifiques reguladores per a la
selecció, mitjançant concurs, de dos tècnics per a l’execució del PROGRAMA MILLORA
DE L’EFICIÈNCIA I DELS RECURSOS DE L’AJUNTAMENT A TRAVÉS DE LA GESTIÓ
DE LA INFORMACIÓ EN ELS CANALS DIGITALS. En concret a la base 8.1. en el sentit
següent:
On diu:
8.1 El Tribunal Qualificador que es constituirà per valorar el procés selectiu, estaràintegrat
per:
- Un/ a president/a.
- Tres empleats/des públics/ques de la mateixa Corporació de categoria igual o superior a
la de la convocatòria.
- Un/a secretari/a que assistirà amb veu i vot.
- Els/les respectius/ves suplents.
Ha de dir:
- Un/ a president/a.
- Tres Vocals de la mateixa Corporació de categoria igual o superior a la de la
convocatòria.
- Un Vocal designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
- Un/a secretari/a que assistirà amb veu i sense vot.
- Els/les respectius/ves suplents.
Tercer.- Suspendre la constitució del Tribunal i la fase de valoració de mèrits fins a nova
convocatòria, la qual tindrà lloc immediatament després que es conegui la persona
proposada per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya per a formar part del Tribunal
com a vocal.
Quart.- Publicar la present resolució al BOP i a la pàgina web d’aquesta corporació.
Ho disposo,

Dono fe,

L'alcaldessa

La secretaria,

Elisabeth Oliveras i Jorba

Helena Muñoz Amorós
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