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Núm. 174 – 10 de setembre de 2019

Núm. 7001
AJUNTAMENT DE LLANÇÀ
Anunci de rectificació d’errada
Exp.: 2061/2019
Anunci de rectificació de l’edicte d’aprovació de bases per els quals
es regirà el procés selectiu per a la provisió definitiva d’una plaça d’administratiu de gestió, mitjançant el procediment de concurs
oposició i pel sistema de torn lliure, publicades al BOP de Girona
núm.161, de data 22 d’agost de 2019.
“L’Alcalde-President de l’Ajuntament de Llançà, mitjançant resolució d’Alcaldia de 28 d’agost de 2019, va adoptar la següent resolució:
Primer.- RECTIFICAR l’apartat següent de les esmentades bases:
On diu:
“BASE SISENA.- PROCÉS DE SELECCIÓ
El procés selectiu serà el de concurs oposició, d’acord amb el que
estableix l’article 61 del Reial decret llei 5/2015, de 30 d’octubre,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic; consistirà en la valoració de determinades condicions de formació, mèrits o nivell d’experiència relacionats amb la
tasca policial a exercir i en la superació de les proves corresponents inclòs el curs selectiu i el període de pràctiques. En aquest
sistema, la puntuació obtinguda en la fase de concurs no podrà
aplicar-se per superar les proves de la fase d’oposició.”
Ha de dir:
“BASE SISENA.- PROCÉS DE SELECCIÓ
El procés selectiu serà el de concurs oposició, d’acord amb el que
estableix l’article 61 del Reial decret llei 5/2015, de 30 d’octubre, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat
públic; consistirà en la valoració de determinades condicions de
formació, mèrits o experiència relacionada amb la plaça a proveir.
En aquest sistema, la puntuació obtinguda en la fase de concurs
no podrà aplicar-se per superar les proves de la fase d’oposició.”
Segon.- PUBLICAR la present esmena al BOP de Girona, a l’e-TAULER i al web municipal.”
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Llançà, 30 d’agost de 2019
Francesc Guisset Lagresa
Alcalde
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