ANUNCI
Modificació de les bases de la convocatòria de concurs oposició per a la
creació d’una borsa de treball per places de peó de la brigada d’obres i serveis.
La Junta de Govern Local en la seva sessió ordinària de data 2 de desembre
de 2020, va acordar aprovar les bases reguladores de la convocatòria pública
per a la creació d’una borsa de treball per a la contractació de places de peó de
la brigada d’obres i serveis, per a la cobertura de possibles vacants que es
puguin produir en el personal de l’Ajuntament de Figueres.
En data 10 de desembre de 2020 s’han publicat al BOP de Girona número 237
les bases de la convocatòria que regiran el procés selectiu per la creació d’una
borsa de treball per places de peó de la brigada d’obres i serveis.
Vist que en les bases publicades es detecta un error material a la base quarta,
“Requisits dels aspirants, referits a als requisits necessaris per participar en el
procés selectiu, en el punt j), estipula com a requisit estar en situació legal de
desocupació, sent aquest incorporat a les bases per error, pel que es procedeix
a modificar les bases per tal d’eliminar aquest requisit d’aquestes.
Vist que la Junta de Govern Local en la sessió ordinària del data 17 de
desembre de 2020 va acordar la modificació de la base quarta punt j) relativa
als requisits dels aspirants, quedant de la següent manera:
«BASE QUARTA. Condicions o requisits que han de reunir o complir els / les
aspirants.
1. Per prendre part en les proves selectives d’aquesta convocatòria serà
necessari que les persones aspirants, a la data de finalització del termini de
prestació de sol·licituds, reuneixin les condicions fixades a l’article 71 del
Decret 214/1990, de 30 de juliol, amb les següents especificacions:
a)Tenir nacionalitat espanyola o la nacionalitat dels altres estats membres de la
Unió Europea o la dels estats els quals, en virtut de tractats internacionals
subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui aplicable la lliure
circulació de treballadors en els termes en què s’hagi definit en el tractat
constitutiu de la Unió Europea, o ser estranger amb residència legal a Espanya,
amb les condicions establertes a la Llei Orgànica 4/2000, d ‘11 de gener, de
drets i llibertats dels estrangers a Espanya.
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d) No haver estat separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de
qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o
estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o
especial per a feines o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos
o escala de funcionari, o per a exercir funcions similars a les que desenvolupen
en el cas del personal laboral, del que hagués estat separat/da o inhabilitat/da.
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.
e) No trobar-se afectat/da per cap de les causes d’incapacitat o incompatibilitat
aplicables al personal al servei de l’Administració Local.
f) Per els aspirants que tinguin la nacionalitat espanyola, acreditar el certificat
de nivell elemental (A) o equivalent, de coneixements de la llengua catalana,
expedit per la Junta Permanent de Català, o bé superar la prova que s’estableix
en aquestes bases. Una altre forma d’acreditació serà la presentació del
document que acrediti el coneixement de català dins de l’ensenyament
obligatori, cosa que resulta de la certificació que s’ha cursat de manera oficial a
Catalunya la matèria de llengua catalana d’ensenyament obligatori i s’ha
obtingut el títol que correspon després de 1992. Aquest últim certificat
l’expedeix qualsevol institut d’educació secundària públic.
g) Acreditar coneixements de llengua castellana, quan els/les aspirants no
tinguin la nacionalitat espanyola, o bé superar la prova que s’estableixi en
aquestes bases.
h) Estar en possessió del carnet de conduir B1.
i) Possibilitat d’incorporació immediata.
S’admet la declaració jurada per acreditar el compliment dels requisits dels
apartats b) i d).
Aquestes condicions hauran de complir-se i acreditar-se, com a màxim, fins el
darrer dia del termini de prestació d’instàncies. «
Resolc
Realitzar la corresponent publicació al BOP de Girona i al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, amb les modificacions establertes, amb l’obertura
d’un període de 20 dies naturals improrrogables de presentació d’instàncies a
partir de la publicació de l’anunci al Diari Oficial de la Generalitat, a fi de donar
oportunitat a totes les persones interessades que vulguin participar en el procés
selectiu i que reuneixin els requisits.”
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c) Tenir complerts 16 anys i no excedir, en el seu cas, de l’edat màxima de
jubilació forçosa.
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b) Tenir la capacitat funcional per al desenvolupament de les corresponents
funcions.

Figueres, el dia que signo aquest document
L’alcaldessa presidenta
[Firma01-01]
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La qual cosa es fa pública als efectes oportuns.
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