
ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP

ANUNCI sobre modificació de les bases específiques de la convocatòria per a la constitució d'una borsa de
treball de tècnic/a mitjà/ana de Medi Ambient i obertura del termini per a la presentació de sol·licituds.

Per decret d'Alcaldia, de 24 de gener de 2020, s'ha resolt modificar les Bases específiques de la convocatòria
per a la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a mitjà/ana en medi ambient, en el sentit d'incloure noves
titolacions com a requisit i, en conseqüència modificar la Base 3.b de les Bases específiques d'aquesta
convocatòria.

1. Esmenar la Base 3 b) del Decret 2019-3133 de 19 de Novembre de 2019, ja esmenada per el Decret 2020-
0039 de 8 de gener de 2020, i les bases aprovades i convocatòria, mitjançant concurs-oposició, per a la
constitució d'una Borsa de Treball de Tècnic/a mig en Medi Ambient, subgrup A2, per tal de cobrir les
necessitats de recursos humans que es puguin produir a l'Ajuntament de Mont-roig del Camp, segons s'indica
a continuació:

On deia:

“b) Estar en possessió de la titulació exigida per a l'ingrés en els cossos o escales del subgrup A2, títol de Grau
en Ciències Ambientals, Biologia. Enginyeria agrària, Geografia.”

Ha de dir:

“b) Estar en possessió de la titulació exigida per a l'ingrés en els cossos o escales del subgrup A2, títol de Grau
en Ciències Ambientals, Biologia. Enginyeria agrària, Geografia, Enginyeria Tècnica Forestal, Enginyeria Tècnica
Agrària, Enginyeria Tècnica Industrial, Geologia, Química, Biologia o Grau equivalent.

Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent del Ministeri
d'Educació.

En el cas de presentar una titulació equivalent a l'exigida com a requisit, correspon a l'aspirant acreditar-ne la
seva equivalència mitjançant norma legal o certificació expedida pel Ministeri d'Educació o per el Departament
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.”

2. La resta de les bases i contingut del Decret 2019-3133 de 19 de Novembre de 2019 i del Decret 2020-0039
de 8 de gener de 2020 no es modifiquen.

3. Acordar la urgència d'aquest procediment pels motius exposats als Decrets referits.

4. Publicar la rectificació de les bases específiques a la seu electrònica de la Corporació, en el Butlletí Oficial de
la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

5. Obrir novament el termini de presentació de sol·licituds que serà de 10 dies hàbils a comptar de l'endemà de
la darrera publicació d'aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o al Butlletí Oficial de la
Província, prenent com a referència la darrera d'aquestes publicacions.

6. Sotmetre a exposició pública el present acord al DOGC per un termini de 10 dies naturals, per poder
presentar les reclamacions o al·legacions oportunes a comptar des de l'endemà de la seva publicació.
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Mont-roig del Camp, 27 de gener de 2020

Fran Morancho López

Alcalde

(20.027.066)
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