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SANT ADRIÀ DE BESÒS
ANUNCI
de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, sobre provisió de places.
Anunci relatiu a la modificació de les bases específiques de la convocatòria per
cobrir una plaça de tècnic/a de gestió inclosa en l’Oferta pública d’ocupació 2009
La Regidoria de Recursos Humans ha resolt modificar les bases específiques
reguladores del procediment selectiu per cobrir una plaça de tècnic/a de gestió
(convocatòria 2/2009), mitjançant Decret de 29 d’abril de 2009, que tot seguit es
transcriu:
“Atès que per resolució de 31 de març de 2009 es van aprovar les bases específiques
reguladores del procediment selectiu, mitjançant el procediment d’oposició, per a la
cobertura d’una plaça de Tècnic/a de gestió inclosa en l’Oferta pública d’ocupació
d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2009
Atès que per l’establiment dels requisits de titulació d’aquesta convocatòria es va
utilitzar el redactat literal dels establerts per l’escala tècnica d’administració general
fixats a l’article 167.2 del Real Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual
s’aprova el text refòs de les disposicions legals vigents en materia de règim local i a
l’article 42 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del
personal al servei de les entitas locals de Catalunya.
Atès que la evolució de les titulacions universitaries en aquests moments presenta
evidents disfuncions amb aquestes titulacions, la qual cosa fa necessari adaptar els
requisits de titulació a la realitat universitària existent, tal i com s’ha fet, per exemple, en les ultimes convocatòries realitzades per places de funcionaris d’habilitació
nacional, les titulacions exigides per les quals era bàsicament coincident amb les
d’aquesta convocatòria.
En ús de les atribucions que em són conferides en virtut del Decret de l’Alcaldia
de 15 d’octubre de 2007,
RESOLC:
Primer. Modificar les bases específiques reguladores del procediment selectiu,
mitjançant el procediment d’oposició, per a la cobertura d’una plaça de Tècnic/a de
gestió inclosa en l’Oferta pública d’ocupació d’aquest Ajuntament per a l’exercici
2009, aprovades per resolució de 31 de març de 2009, en el sentit des substituir
aquest redactat:
REQUISITS DE TITULACIÓ: Estar en possessió d’un títol de diplomatura universitària en Dret, en Ciències polítiques, Econòmiques o empresarials, intendent
mercantil o actuari.
pel següent:
REQUISITS DE TITULACIÓ: Estar en possessió d’un títol de diplomatura
universitaria (o haver completat els tres primers anys de la llicenciatura) en dret,
ciències polítiques i de l’administració, sociologia, administració i direcció d’empreses, econòmiques, ciències empresarials o ciències actuarials i financeres.
Segon. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,
i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb l’article
76 del Decret 214/90, de 30 de juliol.
Tercer. Ampliar el termini de presèntació d’instàncies en aquesta convocatòria, el
qual finalitzarà als vint dies naturals, comptats des de l’endemà de la publicació de
l’aquesta resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.”
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Sant Adrià de Besòs, 30 d’abril de 2009
FILOMENA CAÑETE CARRILLO
Regidora delegada de Recursos Humans
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