
ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP

ANUNCI sobre esmena de les bases específiques i la convocatòria del procés d'estabilització de
l'Ajuntament de Mont-roig del Camp.

MODIFICACIÓ DEL DECRET D'ALCALDIA 2021-0419 D'1 DE MARÇ DE 2021, D'APROVACIÓ DE LES BASES
ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA DELS PROCESSOS SELECTIUS DERIVATS DE L'ESTABLIMENT DE LA TAXA
ADDICIONAL D'ESTABILITZACIÓ PREVISTA ALS ARTICLES 19.1 APARTAT NOVÈ DE LA LLEI 6/2018, DE 3 DE
JULIOL, DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L'ESTAT PER A L'ANY 2018.

El Decret d'Alcaldia número 2021-0689 de 29 de març de 2021, resol:

1.- Esmenar la Base “8.1 Procediment de selecció, Fase oposició, punt 2 Prova teòrica (60 punts) 60% 2-
AGENT NOTIFICADOR” del Decret d'Alcaldia número 2021-0419 d'1 de març de 2021, pel qual es van aprovar
les bases específiques i convocatòria dels processos selectius derivats de l'establiment de la taxa addicional
d'estabilització prevista a l'article 19.Ú apartat novè de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals
de l'Estat per a l'any 2018, segons s'indica a continuació:

On deia:

2.-AGENT NOTIFICADOR:

La prova serà tipus test amb quatre opcions de resposta segons el temari que consta per a cada plaça. Es
puntuarà sobre 60 punts i seran necessaris 30 punts com a mínim per superar-la.

Per la convocatòria de la plaça d'agent notificador, grup AP serà de 15 preguntes i durada de l'examen serà de
20 minuts.

Puntuació:

Per cada resposta correcta: sumarà 4 punts

Per cada resposta errònia o en blanc: restarà 1,33 punts.

Les respostes en blanc o nul·les no penalitzaran.”

Ha de dir:

2.-AGENT NOTIFICADOR:

La prova serà tipus test amb quatre opcions de resposta segons el temari que consta per a cada plaça. Es
puntuarà sobre 60 punts i seran necessaris 30 punts com a mínim per superar-la.

Per la convocatòria de la plaça d'agent notificador, grup AP serà de 15 preguntes i durada de l'examen serà de
20 minuts.

Puntuació:

Per cada resposta correcta: sumarà 4 punts
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Per cada resposta errònia: restarà 1,33 punts.

Les respostes en blanc o nul·les no penalitzaran.”

2. La resta de les bases i contingut del Decret 2021-0419 d'1 de març no es modifiquen.

3. Publicar la rectificació de les bases específiques i convocatòria a la seu electrònica de la Corporació, en el
Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a la web de l'Ajuntament

Mont-roig del Camp, 30 de març de 2021

Fran Morancho López

Alcalde

(21.090.078)
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