
ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP

ANUNCI sobre modificació del Decret d’Alcaldia 2021-0211, de 8 de febrer de 2021, d’aprovació de les
bases específiques i convocatòria pública del procés selectiu, mitjançant oposició, per a la constitució
d’una borsa de treball d’administratius/ives de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp per a les substitucions
i urgència dels empleats públics de l’Ajuntament.

El Decret d'Alcaldia número 2021-0301 de 18 de febrer de 2021, resol:

1. Esmenar la Base 4 del decret d'alcaldia 2021-0211, de 8 de febrer, i les bases aprovades i convocatòria,
mitjançant concurs-oposició, per a la constitució d'una Borsa de Treball d'Administratius/ves, subgrup C1, 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:

“Resten exempts del pagament de la taxa les persones inscrites com a demandants de feina i que no percebin
cap prestació econòmica per subsidi d'atur i les persones amb una discapacitat reconeguda del 33% o superior.

En cas d'exempció de la taxa i en funció del motiu de l'exempció, l'aspirant haurà de presentar la següent
documentació:

- certificat de figurar com a demandant de feina i certificat de no percebre cap prestació econòmica per subsidi
d'atur.

- còpia autèntica de la documentació acreditativa del grau de discapacitat.”

Ha de dir:

“Resten exempts del pagament de la taxa les persones inscrites com a demandants d'ocupació o situació
d'atur, i les persones amb una discapacitat reconeguda del 33% o superior.

En cas d'exempció de la taxa i en funció del motiu de l'exempció, l'aspirant haurà de presentar la següent
documentació:

- certificat de figurar com a demandant de feina i/o certificat d'atur.

- còpia autèntica de la documentació acreditativa del grau de discapacitat.”

2. Esmenar el Punt número 8 de proves selectives. A la fase d'oposició s'ha incloure un exercici teòric que
consistirà:

Tercer exercici: Exercici prova teòrica.

Consistirà en contestar 5 preguntes concretes relacionades amb el temari d'administratius. Aquesta prova es
eliminatòria.

La puntuació serà de 0 a 10 punts, essent necessari obtenir un mínim de 5 punts per a superar la prova.

3. Esmenar el Punt número 9 Borsa de treball:

On deia:
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“Acabada la qualificació dels aspirants, s'elaborarà, per rigorós ordre de puntuació una llista de candidats.

D'aquesta manera tal i com vagin sorgint necessitats de contractació, l'òrgan competent per a la contractació
haurà de seguir la relació fixada en l'esmentada borsa, per rigorós ordre de puntuació.

Si es rebutja la proposta de contractació, qui ho faci perdrà el seu lloc a la llista de candidats i passarà a l'últim
lloc de la llista.

De conformitat amb l'article 95.2 del Decret Legislatiu 214/1990, 30 de juliol, aquesta borsa de treball té
vigència de 5 anys llevat que la Corporació la vulgui renovar o reestructurar, per necessitats pròpies.

La condició de membre de la borsa de treball no suposa, sota cap concepte, un dret als qui la conformen a ser
contractats per l'Ajuntament de Mont-roig del Camp, ni per un termini de temps ni per lloc de treball concret.”

Ha de dir:

“Acabada la qualificació dels aspirants, s'elaborarà, per rigorós ordre de puntuació una llista de candidats.

D'aquesta manera tal i com vagin sorgint necessitats de nomenament, l'òrgan competent per al nomenament
haurà de seguir la relació fixada en l'esmentada borsa, per rigorós ordre de puntuació.

Si es rebutja la proposta de nomenament, qui ho faci perdrà el seu lloc a la llista de candidats i passarà a
l'últim lloc de la llista.

De conformitat amb l'article 95.2 del Decret Legislatiu 214/1990, 30 de juliol, aquesta borsa de treball té
vigència de 5 anys llevat que la Corporació la vulgui renovar o reestructurar, per necessitats pròpies.

La condició de membre de la borsa de treball no suposa, sota cap concepte, un dret als qui la conformen a ser
nomenats per l'Ajuntament de Mont-roig del Camp, ni per un termini de temps ni per lloc de treball concret.

El nomenament serà en virtut de l'article 10 del TREBEP 5/2015,de 30 d'octubre

Són funcionaris interins els que, per raons expressament justificades de necessitat i urgència, són nomenats
com a tals per a l'exercici de funcions pròpies de funcionaris de carrera, quan es doni alguna de les
circumstàncies següents:

a) L'existència de places vacants quan no sigui possible la seva cobertura per funcionaris de carrera.

b) La substitució transitòria dels titulars.

c) L'execució de programes de caràcter temporal, que no poden tenir una durada superior a tres anys,
ampliable fins a dotze mesos més per les lleis de funció pública que es dictin en desplegament d'aquest
Estatut.

d) L'excés o l'acumulació de tasques per un termini màxim de sis mesos, dins d'un període de dotze mesos.”

4. La resta de les bases i contingut del Decret 2021-0211 de 8 de febrer no es modifiquen.

5. Acordar la urgència d'aquest procediment per la necessitat urgent d'incorporar nous efectius a diversos llocs
de treball vacants i no haver-hi candidats disponibles a la borsa actualment vigent d'administratius.

6. 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.

7. Obrir novament el termini de presentació de sol·licituds que serà de 10 dies naturals 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.

Mont-roig del Camp, 22 de febrer de 2021
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Fran Morancho López

Alcalde

(21.054.011)
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