
ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP

ANUNCI sobre correcció d'error material de les bases generals de processos selectius d'estabilització.

D'acord amb el que disposen l'article 286.2 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 i l'article 92 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel
qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, es dona coneixement de la Resolució de
l'Alcaldia número 2022-5456, de 9 de desembre de 2022, per la qual es resol rectificar la base tercera del
Decret d'Alcaldia número 2022-2431 de 27 de maig de 2022, el qual es transcriu seguidament en aquest
anunci:

1. Rectificar la base TERCERA (REQUISITS DELS ASPIRANTS), del Decret d'Alcaldia número 2022-2431 de 27
de maig de 2022, quedant de la següent manera:

On diu:

“TERCERA: REQUISITS DELS ASPIRANTS

Per a ser admès a la realització de les proves selectives els aspirants hauran de reunir els requisits següents:

a Tenir la nacionalitat espanyola, d'acord amb les lleis vigents, o tenir la nacionalitat de qualsevol dels estats
membres de la Unió Europea o d'aquells estats als quals, en virtut de tractats internacionals celebrats per la
Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors, en els termes
establerts legalment.

b Posseir la capacitat funcional necessària pel desenvolupament de les funcions i tasques que se'n derivin del
corresponent nomenament.

c Haver complert 16 anys i no superar l'edat de jubilació forçosa establerta per a la llei, excepte que a les
bases específiques es determini una altra edat.

d No haver estat separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de l'Estat, Comunitats Autònomes o
Entitats locals, ni estar inhabilitat/da per a l'exercici de les funcions públiques.

e En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat/da o en situació equivalent ni haver estat
sotmès/a a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat, en els mateixos termes l'accés, a
l'ocupació pública.

f Nivell de llengua catalana: Acreditació del nivell corresponent exigit a les bases específiques.

g Titulació: posseir la titulació que es requereixi a les bases específiques de cada convocatòria. Si es tracta
d'un títol obtingut a l'estranger caldrà disposar de la corresponent convalidació o de la credencial que acrediti
l'homologació.

h Altres requisits que, al seu cas, puguin exigir-se a les corresponents bases específiques.”

Ha de dir:

“TERCERA: REQUISITS DELS ASPIRANTS

Per a ser admès a la realització de les proves selectives els aspirants hauran de reunir els requisits següents:

a Tenir la nacionalitat espanyola, d'acord amb les lleis vigents, o tenir la nacionalitat de qualsevol dels estats
membres de la Unió Europea o d'aquells estats als quals, en virtut de tractats internacionals celebrats per la
Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors, en els termes
establerts legalment.
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b Posseir la capacitat funcional necessària pel desenvolupament de les funcions i tasques que se'n derivin del
corresponent nomenament.

c Haver complert 16 anys i no superar l'edat de jubilació forçosa establerta per a la llei, excepte que a les
bases específiques es determini una altra edat.

d No haver estat separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de l'Estat, Comunitats Autònomes o
Entitats locals, ni estar inhabilitat/da per a l'exercici de les funcions públiques.

e En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat/da o en situació equivalent ni haver estat
sotmès/a a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat, en els mateixos termes l'accés, a
l'ocupació pública.

f Nivell de llengua catalana: Acreditació del nivell corresponent exigit a les bases específiques.

g Titulació: posseir la titulació que es requereixi a les bases específiques de cada convocatòria. Si es tracta
d'un títol obtingut a l'estranger caldrà disposar de la corresponent convalidació o de la credencial que acrediti
l'homologació.

h Per als processos de personal funcionari, no tenir la condició de personal funcionari de carrera del cos, escala
o especialitat de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp respecte del qual se sol·licita la participació.

Per als processos de personal laboral, no tenir la condició de personal laboral fix de la categoria professional
laboral de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp respecte de la qual se sol·licita la participació.

i Altres requisits que, al seu cas, puguin exigir-se a les corresponents bases específiques.”

2. Rectificar els errors materials continguts en la base 7.1.1, punt 2. FORMACIÓ i en la base 7.1.2, punt 2.
FORMACIÓ del Decret d'Alcaldia número 2022-2431 de 27 de maig de 2022, quedant de la següent manera:

On diu:

“2. FORMACIÓ (Mínim 4 punts)

La tabla de puntuacions màximes és:

Nº hores puntuació

2 a 5 0,5

6 a 10 0,75

11 a 25 1

26 a 50 1,25

51 a 100 1,5

101 a 200 2

>200 2,5

“

Ha de dir:

“2. FORMACIÓ (fins a un màxim de 4 punts)

La tabla de puntuacions és:
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Nº hores puntuació

10 0,75

11 a 25 1

26 a 50 1,25

51 a 100 1,5

101 a 200 2

>200 2,5

“

Mont-roig del Camp, 12 de desembre de 2022

Fran Morancho López

Alcalde

(22.348.004)
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