
ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE BARCELONA

ANUNCI sobre modificació de l'acord aprovat per la Comissió de Govern de 28.3.2019, que modificava les
bases del procés de selecció per a la cobertura de 60 places d'agent de la Guàrdia Urbana, publicat al
DOGC núm. 7829, de 13.3.2019.

La Comissió de Govern, actuant per delegació de l'Alcaldessa, va aprovar en sessió celebrada el 10 d'abril de
2019 la següent proposta d'acord:

 

(151/2019) MODIFICAR l'acord aprovat per la Comissió de Govern en data 28 de març de 2019, que
modificava les bases del procés de selecció per a la cobertura de 60 places d'agent de la Guàrdia Urbana de
l'Ajuntament de Barcelona, mitjançant concurs específic de mobilitat interadministrativa aprovat per la
Comissió de Govern, en sessió celebrada el 21 de febrer de 2019, i publicades al BOPB de 27 de febrer 2019, i
al DOGC núm. 7829, de 13 de març de 2019, en el sentit de transcriure l'esmentada modificació:

 

A la base 7.2.1.4, apartat corresponent al català superior a l'exigit a la convocatòria, On diu:

“Català superior a l'exigit a la categoria Fins a 1 punt

Nivell C o C1: 0,5 punts

Nivell D o C2: 0,75 punts

Només es valorarà el nivell superior”.

 

Ha de dir:

“Català superior a l'exigit a la categoria Fins a 1 punt

Nivell C o C1: 0,5 punts

Nivell D o C2: 1 punt

Només es valorarà el nivell superior”.

 

MODIFICAR per error material les bases de l'esmentat procés en el sentit següent:

 

A la base 7.2.1.2, apartat corresponent a titulacions acadèmiques, On diu:

“Títol de batxillerat, tècnic/a superior de CFGS, tècnic/a especialista de FP II, grau equivalent o superior: 0,50
punts

Accés a la Universitat + matrícula 1r. Curs: 0,50 punts”

 

Ha de dir:

“Títol de batxillerat, tècnic/a superior de CFGS, tècnic/a especialista de FP II, equivalents o superiors: 0,50
punts”
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Contra aquesta Resolució, d'acord amb el que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en concordança amb el Decret d'Alcaldia del 9 de
novembre de 2015 de delegació de competències en la Regidoria de Presidència, les persones interessades
podran interposar recurs potestatiu de reposició davant la Regidoria de Presidència en el termini d'un mes a
comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, o directament recurs contenciós administratiu davant els
Jutjats del Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos a comptar de l´endemà de la publicació de la
Resolució al DOGC. Igualment les persones interessades podran interposar qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 16 d'abril de 2019

 

Jordi Cases i Pallarès

Secretari general

 

(19.106.068)
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