EDICTE
Per decret de l’Alcaldia 1518/2018, de data 27 de setembre 2018, es va convocar concurs
de mèrits per cobrir la plaça de tresorer/a d’aquest ajuntament, reservat a funcionaris amb
habilitació de caràcter nacional, mitjançant nomenament interí, que actualment està vacant.
En l’esmentat decret de l’Alcaldia també es van aprovar les bases per les quals es regeix
l’expressat concurs de mèrits i s’ha detectat una errada material, la qual ha estat esmenada
per decret de l’Alcaldia de data 21 de març de 2019, havent-se esmenat el següent:
- Vist que el text de les bases mencionades anteriorment contenen alguns errors de forma
i/o algun error aritmètic que podrien donar lloc a interposar recursos d’impugnació
d’aquestes, el departament de RRHH, d’ofici, i amb l’objectiu de salvaguardar els
interessos de les persones interessades, ha valorat la necessitat de realitzar una revisió de
les mateixes i ha proposat diferents canvis:
A la Base 3a. Condicions d’admissió dels aspirants a l’apartat c) on diu: “Posseir alguna
de les titulacions següents: llicenciatura en dret, llicenciatura en ciències polítiques i de
l’administració, llicenciatura en sociologia, llicenciatura en administració i direcció
d’empreses, llicenciatura en economia, llicenciatura en ciències actuarials i financeres o el
títol de grau corresponent. Els aspirants amb titulacions obtingudes a l’estranger hauran
d’acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que
acrediti, en el seu cas, l’homologació d’acord amb la normativa vigent”, ha de dir: “Estar
en possessió o en condicions d’obtenir en el moment en què finalitzi el termini de
presentació de sol·licituds, de la titulació universitària exigida per a l ’ingrés en els cossos
o escales classificats en el subgrup A1, d’acord amb el que es preveu a l’article 76 del text
refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu
5/2015, de 30 d’octubre”.
Base 13a. Disposicions finals a la disposició primera on diu: “Contra les llistes definitives
d’admesos i exclosos i els nomenaments com a funcionaris es pot interposar,
potestativament, recurs de reposició davant la Presidència de la corporació, dins del termini
d’un mes, comptat a partir de l’endemà al de la seva publicació, o, directament, recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida, dins del
termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà a aquell en què tingui lloc la publicació
d’aquest acte”, ha de dir: “Contra les llistes definitives d’admesos i exclosos i els
nomenaments com a funcionaris es pot interposar, potestativament, recurs de reposició
davant la Presidència de la corporació, dins del termini d’un mes, comptat a partir de
l’endemà al de la seva publicació, o, directament, recurs contenciós administratiu davant el
Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, dins del termini de dos mesos comptats a
partir de l’endemà a aquell en què tingui lloc la publicació d’aquest acte.
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- Publicar aquesta esmena al BOPB, a la web municipal i al tauler d’edictes de
l’Ajuntament i obrir novament el termini de presentació de sol·licituds durant el termini de
10 dies naturals, comptadors a partir del següent al de la publicació de l’anunci de la
correcció de l’esmentada errada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.”
Vilassar de Dalt 26 de març de 2019.
L’Alcalde,
Xavier Godàs Pérez
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