
ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS

CORRECCIÓ D'ERRADES a les bases per a la selecció interina d'una plaça de tècnic d'administració
general.

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 13 de juliol de 2015, ha adoptat, entre d’altres, el següent
acord:

Atès que la Junta de Govern Local va aprovar en data 8 de juny de 2015, entre d’altres d’acords, les bases i la
convocatòria per a la selecció interina d'1 plaça de Tècnic d'Administració General, adscrit al Servei d'Hisenda.

Atès que en el seu apartat 2 e) s’estableix com a requisit per poder participar el següent:

2. Requisits de participació

Els i les aspirants hauran de reunir, amb referència a la data de finalització del termini de presentació
d’instàncies, els requisits següents:

(...)

e) Estar en possessió d’algun dels següents títols: títol de Graduat universitari en Dret, Graduat universitari en
Administració i Direcció d’Empreses, Graduat universitari en Economia, Graduat universitari en Comptabilitat i
Finances o Graduat en Ciències Empresarials.

Atès que en data 1 de juliol s’ha presentat recurs de reposició segons escrit amb número registre 2015008550,
en el qual es reclama que s’admeti el títol de graduat en Ciències Polítiques i de l’Administració com a titulació
per poder participar al procés selectiu.

Atès que, tot i que les bases no són contràries a dret, pot ser convenient ampliar el nombre de possibles
titulacions que puguin optar al procés selectiu, donat que és una plaça d’Administració General.

Atès que l’article 8.1 a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya atribueix a les corporacions locals la potestat d’autoorganització.

Ateses les competències delegades en aquesta Junta de Govern Local a través de Decret d’Alcaldia de data 15
de juny de 2015.

 

S’ACORDA

 

Primer.- Modificar el punt 2 e) de les bases reguladores per a la selecció interina d'1 plaça de Tècnic
d'Administració General, adscrit al Servei d'Hisenda, quedant redactat de la següent manera:

e) Estar en possessió d’algun dels següents títols: títol de Graduat universitari en Dret, Graduat universitari en
Administració i Direcció d’Empreses, Graduat universitari en Economia, Graduat universitari en Comptabilitat i
Finances, Graduat en Ciències Empresarials, Graduat en Ciències Polítiques i de l’Administració, Graduat en
Gestió i Administració o altra titulació universitària de l’àmbit de les ciències econòmiques o titulació equivalent.

 

Segon.- Publicar aquesta esmena al DOGC i iniciar de nou el còmput de 20 naturals per a la presentació
d’instàncies. Els/les aspirants que ja hagin presentat la sol·licitud s’entén que concorren efectivament a la
convocatòria i ja han presentat la corresponent sol·licitud en termini.

 

Tercer.- Donar trasllat a la representació del personal.
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Vilafranca del Penedès, 13 de juliol de 2015

 

Aureli Ruiz i Milà

Tinent d'alcalde de Serveis Centrals i Hisenda

 

(15.195.028)
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