<<Mitjançant acord de la Junta de Govern Local del dia 11 de juny de 2021, es
convocà el procediment de selecció per a la constitució d’una borsa de treball de
Tècnics/ques grup A, subgrup A-2, per a cobrir necessitats temporals a l’Ajuntament
de Salt, ja sigui per la provisió de places vacants quan no es puguin cobrir per
funcionaris de carrera o personal laboral fix, per substitucions, programes de caràcter
temporal o vinculats a subvenció o per excés o acumulació de tasques, en diverses
categories: Tècnic/a mig Serveis Generals, Tècnic/a mig d’Acció Social i Tècnic/a mig
en Programes de Formació i Inserció (PFI).
Aquestes bases ja han estat publicades al BOPG núm. 116 de 17 juny de 2021.
Vist que a les bases aprovades pel referit acord de Junta de Govern Local d’11 de juny
de 2021, a la seva base vuitena, concretament als apartats que fan referència a la
Fase de valoració de coneixements i capacitats i la Fase de valoració de mèrits, cal
rectificar algun aspecte recollit en aquests punts.
Aquesta administració, en virtut del que es disposa a l’article 109 de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i el
que es recull a l’article 74.2 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, procedeix d’ofici a
rectificar els errors materials, de fet o aritmètics detectats a les referides bases.
Per Decret d’Alcaldia de 18 de juny de 2019, l’Alcalde delegà a la Junta de Govern
Local l’aprovació de les bases dels processos de selecció.>>
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del/s següent/s ACORD/S:
<<1r.- APROVAR la modificació de les bases reguladores per a constituir una borsa
de treball de Tècnics/ques grup A, subgrup A-2, per a cobrir necessitats temporals a
l’Ajuntament de Salt, ja sigui per la provisió de places vacants quan no es puguin cobrir
per funcionaris de carrera o personal laboral fix, per substitucions, programes de
caràcter temporal o vinculats a subvenció o per excés o acumulació de tasques, en
diverses categories, modificant la seva base vuitena, concretament els punts que fan
referència a la Fase de valoració de coneixements i capacitats i la Fase de valoració
de mèrits, que quedarà amb el següent redactat:
1. Dins la “Fase de valoració de coneixements i capacitats”, s’afegeix un II dins
l’apartat del primer exercici, prova de coneixements teòric, quedant el redactat
d’aquesta forma
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La Junta de Govern Local, en data 23 de juny de 2021, ha adoptat, entre d’altres, el
següent acord:

Butlletí Oficial de la Província de Girona

Edicte d’aprovació de la modificació de les bases reguladores del procés selectiu per a
la constitució d’una borsa de treball de Tècnics/ques grup A, subgrup A-2, per a cobrir
necessitats temporals a l’Ajuntament de Salt, aprovades per Junta de Govern Local
d’11 de juny de 2021, i publicades al BOPG núm. 116 de 17 de juny de 2021 i al
DOGC núm. 8442 de 23 de juny de 2021.

c.) El serveis relacionats a la lletra a) si han estat prestats en categories del grup
C-1 ( administratiu/va o tècnic/a auxiliar ),a l’administració local puntuen a raó
de 0,025 per mes treballat.
d.) El serveis relacionats a la lletra a) si han estat prestats en categories del grup
C-1 ( administratiu/va o tècnic/a auxiliar ),a qualsevol altre administració
puntuen a raó de 0,020 per mes treballat.
3. Dins la “Fase de valoració de mèrits”, a l’apartat D de valoració del Nivell de Català,
s’elimina el paràgraf que s’ha transcrit per error dels idiomes, que ja es troba
correctament exposat dins l’apartat E, i s’ especifica que les titulacions de nivell
superior que es poden valorar són el Certificat de nivell superior de català (C2),
certificat llenguatge administratiu català i certificat de llenguatge jurídic català, resultant
la següent redacció:
“Pels coneixements de la llengua catalana s'atorgarà 0,5 punt per qui acrediti un
Certificat de nivell superior de català al exigit a la plaça convocada ( Certificat de nivell
superior de català (C2), certificat llenguatge administratiu català, certificat de
llenguatge jurídic català).”
2n.- Les modificacions acordades no alteren el requisits que han de complir les
persones aspirants i a data d’avui encara no és obert el període de presentació
d’instàncies, atès que falta per publicar al DOGC la convocatòria, per aquest motiu no
cal modificar terminis.
3r.- De conformitat amb tot l’exposat s’acorda donar publicitat a les modificacions
acordades, amb la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Girona, així com
al tauler electrònic i la pàgina web de l’Ajuntament de Salt.>>
L’ALCALDE
Jordi Viñas i Xifra
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2. Dins la “Fase de valoració de mèrits”, a l’apartat A de valoració de l’experiència,
s’afegeix un 0 davant del número 2 en la puntuació, resultant la següent redacció:

Butlletí Oficial de la Província de Girona

“Tindrà caràcter eliminatori i consistirà en respondre un qüestionari de 25 preguntes
tipus test, el contingut de les quals estarà relacionat amb el temari general i específic,
que consta en aquestes bases ( ANNEX I i II )........“

