2021/2720 /RECURSOS HUMANS

ANUNCI
Per resolució d’alcaldia número 2021/2110 de 28 d’octubre de 2021, ha estat aprovada
l’errada material de les bases i la convocatòria del procés de selecció, pel procediment de
concurs oposició lliure, per a la cobertura de forma interina d’una plaça de Tècnic
d’Administració Especial, grup de classificació A1, denominació Arxiver/a de la plantilla de
personal funcionari de l’Ajuntament d’Argentona, i creació d’una borsa de treball.
S’insereix a continuació el decret de l’errada material de les bases de la convocatòria
esmentada:
“Advertida l’existència de l’errada material existent en la base 8a (Procediment de selecció:
Concurs oposició), a l’apartat de SEGONA FASE: CONCURS, de les bases reguladores del
procés de selecció per a la provisió interina d’una plaça de Tècnic d’Administració Especial,
Grup A1, denominació Arxiver/a de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament
d’Argentona, i creació d’una borsa de treball, aprovades per resolució 2021/2020 de data 15
d’octubre de 2021.
De conformitat amb el que es preveu a l’article 109.2 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques,
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SEGONA FASE: CONCURS. MÀXIM 9 PUNTS
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Primer.- Rectificar l’errada material existent en la base 8a Procediment de selecció: Concurs
oposició, a l’apartat SEGONA FASE: CONCURS, de les bases reguladores del procés de selecció
per a la provisió interina d’una plaça de Tècnic d’Administració Especial, grup A1, denominació
Arxiver/a, de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament d’Argentona i creació d’una
borsa de treball aprovades per resolució 2021/2020 de data 15 d’octubre de 2021, en el sentit
que allà on diu:

Es procedirà a la valoració dels mèrits només d’aquelles persones que hagin resultat
aptes a la fase d’oposició.
La puntuació total màxima assolible a la fase de concurs serà de 9 punts, distribuïts de la
següent forma:
1. Experiència professional. Màxim 4 punts.
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Capacitat i experiència demostrada de l'activitat professional en el sector públic o en
l'empresa privada a través del desenvolupament efectiu del lloc de similar nivell i
realitzant funcions adients amb les de la plaça a cobrir, segons l’escala següent:
1.- Serveis prestats a l’Administració Pública local en un lloc de treball de tècnic/a mitjà/ana
de recursos humans, amb una categoria del grup A, subgrup A2 al que és objecte de
convocatòria a raó de 0,20 punts per cada mes complet, fins a un màxim de 3 punts.
2.- Per l'experiència demostrada com a tècnic/a mitjà/ana de recursos humans en una
altra Administració Pública o en el sector privat o similar, en un lloc de treball de
contingut professional i funcions anàlogues al que és objecte de la convocatòria, a raó de
0,15 punts per cada mes complet, fins a un màxim de 2 punts. .../...”
ha de dir:
“.../...
SEGONA FASE: CONCURS. MÀXIM 9 PUNTS
Es procedirà a la valoració dels mèrits només d’aquelles persones que hagin resultat
aptes a la fase d’oposició.
La puntuació total màxima assolible a la fase de concurs serà de 9 punts, distribuïts de la
següent forma:
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1.- Serveis prestats a l’Administració Pública en un lloc de treball d’idèntic contingut
funcional al que és objecte de convocatòria, a raó de 0,20 punts per cada mes complet,
fins a un màxim de 3 punts.
2.- Per l'experiència demostrada a l'Administració Pública o l'empresa privada, en
tasques diferents de les incloses a l’apartat 1), però del mateix nivell tècnic i contingut
professional, a raó de 0,15 punts per cada mes complet, fins a un màxim de 2 punts.
.../...”
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Capacitat i experiència demostrada de l'activitat professional en el sector públic o en
l'empresa privada a través del desenvolupament efectiu del lloc de similar nivell i
realitzant funcions adients amb les de la plaça a cobrir, segons l’escala següent:

Segon.- Publicar la present resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler
d'edictes de l'Ajuntament d’Argentona i publicar-ne una referència al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.”
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Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Argentona, a data de la signatura digital.

L’Alcaldessa,
Gina Sabadell Simó
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