ANUNCI
Esmena de l’anunci de convocatòria i aprovació de les bases reguladores que regiran el
procés selectiu per cobrir una plaça d’enginyer/a tècnic/a (A2) adscrit a l’Àrea de Serveis
al Territori Sostenibilitat i Empresa de l’Ajuntament de Ripoll per concurs oposició lliure
amb caràcter interí
Atès que s’ha observat l’existència d’un error material en l’anunci de convocatòria i aprovació de
les bases reguladores que regiran el procés selectiu per cobrir una plaça d’enginyer/a tècnic/a
(A2) adscrit a l’Àrea de Serveis al Territori Sostenibilitat i Empresa de l’Ajuntament de Ripoll per
concurs oposició lliure amb caràcter interí, publicat al BOP núm. 132 de data 12 de juliol de 2021,
de conformitat amb el què disposa l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment
administratiu comú de les administracions públiques en el qual s’estableix que les
administracions públiques poden rectificar, així mateix, en qualsevol moment, d’ofici els errors
materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes es modifiquen les bases 10 i 11 segons
el següent detall:
Allà on diu:
La persona aspirant que injustificadament no s'incorpori al servei de la corporació perdrà tots els
drets derivats del procés de selecció i del nomenament subsegüent com a funcionari/ària de
carrera.
Ha de dir:
La persona aspirant que injustificadament no s'incorpori al servei de la corporació perdrà tots els
drets derivats del procés de selecció i del nomenament subsegüent com a funcionari/ària
interí/na.
Allà on diu:
11. NOMENAMENT DE FUNCIONARI/ÀRIA DE CARRERA
Superat el període de pràctiques, la persona proposada serà nomenada funcionari/ària de
carrera. Un cop notificat el nomenament, disposarà d’un termini d’un mes per al jurament o la
promesa i la pressa de possessió, que es farà davant l’alcalde president assistit pel secretari de
la corporació, que en donarà fe.
Ha de dir:
11. NOMENAMENT DE FUNCIONARI/ÀRIA INTERÍ/NA
Superat el període de pràctiques, la persona proposada serà nomenada funcionari/ària interí/na.
Un cop notificat el nomenament, disposarà d’un termini d’un mes per al jurament o la promesa i
la pressa de possessió, que es farà davant l’alcalde president assistit pel secretari de la
corporació, que en donarà fe.
Ripoll a la data de la signatura electrònica.
Gerard Soldevila Freixa
Secretari
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