1/4

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8214 - 31.8.2020
CVE-DOGC-A-20237037-2020

ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS
AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS
EDICTE sobre rectificació d'error material de la convocatòria per cobrir nou places d'administratiu/iva.
Per la present es publica la part dispositiva de la resolució de la regidora delegada de recursos humans de data
25 de març de 2020, amb núm. 2020/1633 que es transcriu literalment a continuació:

Primer. RECTIFICAR l' error material produït en el requisit següent:

On diu:

"Per participar les persones aspirants hauran de complir els requisits, en la data de finalització de presentació
de sol·licituds de participació, següents:
Ser personal funcionari de carrera pertanyent al grup C2, amb una antiguitat mínima de dos anys de serveis
efectius a l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. Per a l' acreditació del termini es tindrà en compte els serveis
prestats com a funcionari/ària de carrera o interí en una plaça de l' escala d' administració general, subescala
auxiliar-administrativa.(...)"

Ha de dir:

"Per participar les persones aspirants hauran de complir els requisits, en la data de finalització de presentació
de sol·licituds de participació, següents:
Ser personal funcionari de carrera pertanyent al grup C2, amb una antiguitat mínima de dos anys de serveis
efectius a l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. Per a l' acreditació del termini es tindrà en compte els serveis
prestats com a funcionari/ària de carrera en una plaça de l' escala d' administració general, subescala auxiliaradministrativa."

Segon. MODIFICAR el Tribunal atès que una de les possibles aspirants forma part del Tribunal, en el següent
sentit:

On diu:

El Tribunal qualificador estarà integrat per cinc persones designades per la corporació i formades per un
president i vocals amb la següent distribució:

President
Titular: El/la cap de Servei de RH, Pedro Arco Montalbán
Suplent: La cap de la Secció de contractació, Paqui Pérez Mesa
Vocals:
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Titular: La cap de la Secció d' urbanisme, Olga Galán Requena
Suplent: Lletrat, Ramón Besora González
Titular: L' administrativa del Servei de patrimoni,Sonia Carretero Martínez
Suplent: L' administrativa del Servei de patrimoni, Francisca Andrade Santana
Titular: La cap de la secció d' esports, Rosa Mª Noguera Sánchez
Suplent: La cap de la secció de seguretat, Angels Nebrera Navas
Secretària:
Titular: La técnica de gestió de RRHH, Pilar Romero Muñoz
Suplent: L' administrativa del Servei de RRHH, Pepi Barcos San Andres

Ha de dir:

El Tribunal qualificador estarà integrat per cinc persones designades per la corporació i formades per un
president i vocals amb la següent distribució:

President
Titular: El/la cap de Servei de RH, Pedro Arco Montalbán
Suplent: La cap de la Secció de contractació, Paqui Pérez Mesa
Vocals:
Titular: La cap de la Secció d' urbanisme, Olga Galán Requena
Suplent: Lletrat, Ramón Besora González
Titular: L' administrativa del Servei d' ocupació, Ana Gutierrez Lemuz
Suplent: L' administrativa del Servei de patrimoni, Francisca Andrade Santana
Titular: La cap de la secció d' esports, Rosa Mª Noguera Sánchez
Suplent: La cap de la secció de seguretat, Angels Nebrera Navas
Secretària:
Titular: La técnica de gestió de RRHH, Pilar Romero Muñoz
Suplent: L' administrativa del Servei de RRHH, Pepi Barcos San Andres

Tercer. RECTIFICAR el redactat de la prova de coneixements a fi de que quedi més clar, en el següent sentit:

On diu:

"3.1.1 Prova de coneixements generals. De caràcter obligatori i eliminatori Consistirà en la resolució, en el
termini màxim de 90 minuts, d'un o diversos supòsits pràctics que plantejarà el tribunal relacionat amb les
comeses del lloc de treball i en base al temari establert a l'annex d'aquestes bases."

Ha de dir:
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"3.1.1 Prova de coneixements generals. De caràcter obligatori i eliminatori Consistirà en la resolució, en el
termini màxim de 90 minuts, d'un o diversos supòsits pràctics a escollir entre els que plantejarà el tribunal
relacionat amb les comeses del lloc de treball i en base al temari establert a l'annex d'aquestes bases."

Quart. MODIFICAR l' apartat a la valoració de mèrits en el següent sentit:

On diu:

3.2.1. Experiència professional: cada període de tres mesos complerts de servei acreditats desenvolupant
tasques equivalents o anàlogues a l'Administració pública, es valorarà a raó de 0'25 punts per trimestre, fins a
un màxim de 5 punts.

Ha de dir:

"3.2.1. Experiència professional: cada període de tres mesos complerts de servei acreditats desenvolupant
tasques equivalents o anàlogues al lloc de treball on restaran adscrits els candidats/tes que superin el procés a
l' Administració pública, es valorarà a raó de 0'40 punts per trimestre, fins a un màxim de 6 punts.
3.2.2. Experiència professional: cada període de tres mesos complerts de servei acreditats desenvolupant
tasques equivalents o anàlogues a l'Administració pública, es valorarà a raó de 0'25 punts per trimestre, fins a
un màxim de 5 punts."

Cinquè. RECTIFICAR l' error material produït, en l' apartat de sol·licituds, a les bases en el sentit següent:

On diu:

4.1. Les sol·licituds d'admissió en el procés selectiu s'hauran de en el termini de vint dies naturals comptadors
a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de l'Estat. Les bases i la convocatòria
es publicaran íntegrament en el Butlletí oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Els restants i successius anuncis de cada convocatòria es faran públics únicament en el tauler d'anuncis de la
corporació.

Ha de dir:

4.1. Les sol·licituds d'admissió en el procés selectiu s'hauran de en el termini de vint dies naturals comptadors
a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Les
bases i la convocatòria es publicaran íntegrament en el Butlletí oficial de la Província i en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya. Els restants i successius anuncis de cada convocatòria es faran públics únicament en
el tauler d'anuncis de la corporació.

Sisè. MODIFICAR el punt tercer de la resolució d´ aprovació de les bases i la convocatòria, atès que :

On diu:
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Tercer. PUBLICAR les bases d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler
d'anuncis de l'Ajuntament i donar difusió a la pàgina web de l'Ajuntament.

Ha de dir:

Tercer. PUBLICAR les bases d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí
Oficial de la Província , al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i donar difusió a la pàgina web de l'Ajuntament.

Setè. PUBLICAR aquesta rectificació les bases d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i donar difusió a la pàgina web de l'Ajuntament.

Vuitè. AMPLIAR el termini per a presentació de les sol·licituds de participació al procés indicat de vint dies
naturals, a comptar des de l'endemà de la publicació d' aquesta modificació en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya

Novè. COMUNICAR aquesta resolució al Comitè d'Empresa, i a la Junta de Personal.

Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, es podrà interposar, amb caràcter
potestatiu, recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia
següent a la recepció d'aquesta notificació. Alternativament, s'hi podrà interposar recurs contenciós
administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos
mesos a comptar des del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació.
Si opteu per la interposició del recurs de reposició en via administrativa, transcorregut un mes des de la seva
interposició sense que hagi estat resolt, s'entendrà desestimat per silenci administratiu i a partir de l'endemà
podrà ésser interposat recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la
província de Barcelona en el termini de sis mesos.
No obstant això, podreu exercitar qualsevol altra acció si ho considereu convenient.

Cerdanyola del Vallès, 1 de juny de 2020

Aurora Corral García
Secretària general

(20.237.037)
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