A continuació es transcriu el contingut del decret d’alcaldia núm. 2546/2021 de data 28
de desembre 2021:
“Vist que en les “bases reguladores del procediment de selecció per a la constitució pel
sistema de concurs-oposició, d’una borsa d’auxiliars de geriatria de la Residència
Geriàtrica Municipal”, aprovades per Decret d’alcaldia núm. 2106/2021, de data 25
d’octubre de 2021, s’ha detectat el següent punt a esmenar:
Esmena: compresa a la base 7.
“(...).
TRIBUNAL QUALIFICADOR:
El Tribunal es constituirà de la forma següent:
PRESIDÈNCIA:
- Un/a membre del personal funcionari de carrera o laboral fix del subgrup AP o
superior, que pot ser o no personal de la mateixa entitat local.
VOCALS:
- Un/a vocal del subgrup AP o superior designat per l’Escola d’Administració
Pública de Catalunya.
- Un/a vocal del subgrup AP o superior designat per l’Escola d’Administració
Pública de Catalunya.
SECRETARI/A:
- Farà les funcions de secretari/ària, un/a funcionari/ària de carrera o personal
laboral fix, amb veu però sense vot.
(…)“.
Vista la necessitat d’esmenar les bases per la impossibilitat de designar dos vocals per
part de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, el redactat correcte ha de ser:
“(...).
TRIBUNAL QUALIFICADOR:
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Per Decret d’alcaldia núm. 2546/2021 de data 28 de desembre de 2021 s’ha acordat
aprovar les esmenes a les “bases reguladores del procediment de selecció per a la
constitució pel sistema de concurs-oposició, d’una borsa d’auxiliars de geriatria de la
Residència Geriàtrica Municipal”, així com l’anunci de la convocatòria publicada en el
BOP de Girona núm. 223, de data 22 de novembre de 2021.
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- Un/a membre del personal funcionari de carrera o laboral fix del subgrup AP o
superior, que pot ser o no personal de la mateixa entitat local.
VOCALS:
- Un/a vocal del subgrup AP o superior que pot ser o no personal de la mateixa
entitat local.
- Un/a vocal del subgrup AP o superior que pot ser designat per l’Escola
d’Administració Pública de Catalunya.
SECRETARI/A:
- Farà les funcions de secretari/ària, un/a funcionari/ària de carrera o personal
laboral fix, amb veu però sense vot.
(…)“.
Atès que l’article 109.2 de la Llei estatal 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment
administratiu comú de les administracions públiques determina que “Les
administracions públiques podran, així mateix, rectificar en qualsevol moment, d'ofici o
a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els
seus actes”.
Atès que l’article 21.1.g de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local en
que estableix com atribucions de l’Alcalde, “Aprovar les bases de les proves per a la
selecció del personal y pels concursos de provisió de llocs de treball”.
A la vista de tot això, aquesta Alcaldia RESOL:
Primer.- ESMENAR les “bases reguladores del procediment de selecció per a la
constitució pel sistema de concurs-oposició, d’una borsa d’auxiliars de geriatria de la
Residència Geriàtrica Municipal”, així com l’anunci de la convocatòria publicada en el
BOP de Girona núm. 223, de data 22 de novembre de 2021, en el següent sentit:
Allà on diu:
“(...).
TRIBUNAL QUALIFICADOR:
El Tribunal es constituirà de la forma següent:
PRESIDÈNCIA:
- Un/a membre del personal funcionari de carrera o laboral fix del subgrup AP o
superior, que pot ser o no personal de la mateixa entitat local.
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PRESIDÈNCIA:
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El Tribunal es constituirà de la forma següent:

- Un/a vocal del subgrup AP o superior designat per l’Escola d’Administració
Pública de Catalunya.
SECRETARI/A:
- Farà les funcions de secretari/ària, un/a funcionari/ària de carrera o personal
laboral fix, amb veu però sense vot.
(…)“.
Ha de dir:
“(...).
TRIBUNAL QUALIFICADOR:
El Tribunal es constituirà de la forma següent:
PRESIDÈNCIA:
- Un/a membre del personal funcionari de carrera o laboral fix del subgrup AP o
superior, que pot ser o no personal de la mateixa entitat local.
VOCALS:
- Un/a vocal del subgrup AP o superior que pot ser o no personal de la mateixa
entitat local.
- Un/a vocal del subgrup AP o superior que pot ser designat per l’Escola
d’Administració Pública de Catalunya.
SECRETARI/A:
- Farà les funcions de secretari/ària, un/a funcionari/ària de carrera o personal
laboral fix, amb veu però sense vot.
(…)“.
Segon.- Publicar el corresponent anunci de rectificació d’error material en el BOP de
Girona.
Tercer.- Fer avinent que no s’esmena el termini de presentació de sol·licituds en base
als anuncis publicats al BOP de Girona núm. 223, de data 22 de novembre de 2021.
* Document datat i signat electrònicament.
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- Un/a vocal del subgrup AP o superior designat per l’Escola d’Administració
Pública de Catalunya.
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VOCALS:

