
  

 

 

ANUNCI  

De l’ajuntament de Granollers, sobre modificació d’esmena de bases de procés selectiu. 

El Regidor d’Hisenda i de Recursos Humans ha acordat mitjançant resolució de data 2 de 

desembre de 2016, la qual es transcriu literalment. 

 

“Fets  

Mitjançant Resolució del Regidor d’Hisenda i de Recursos Humans núm. E-3285/2016  de data 

de data 26 d’octubre de 2016,  s’aprovaven les bases i la convocatòria del procés de selecció 

per a la provisió mitjançant el procediment de concurs oposició lliure, d’una plaça de Tècnic 

superior de Medi Ambient, grup de classificació A1 de la plantilla de personal laboral de 

l’Ajuntament de Granollers  

Es va procedir a les corresponents publicacions al Butlletí Oficial de la Província en data 8 de 

novembre de 2016 i l’anunci de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 

de data 15 de novembre de 2016. La data de presentació de sol·licituds finalitza el proper 5 de 

desembre de 2016. 

Havent-se detectat un  error de fet al redactat de la base 3a. apartat c) , atès  que no s’havien 

inclòs  determinades titulacions habilitants per ocupar la plaça, seria convenient procedir a  

esmenar la base 3a. lletra c) referent als requisits de titulacions d’accés amb el següent 

contingut:  “Estar en possessió del títol de Doctor, llicenciat, graduat o enginyeria superior en 

les especialitats de Ciències Ambientals, Geologia, Geografia, Ciències del Mar, Química, 

Agrònoma, Monts, Mines, Camins, Canals i Ports, o altres titulacions superiors en ciències 

anàlogues. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de l’homologació 

corresponent del Ministeri d’Educació i Ciència” 

 

Fonaments de Dret  

Art. 109. 2 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú, en virtut 

del qual les Administracions públiques podran, rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a 

instància de part, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.  

 

Resolc 

Primer.- Procedir a la modificació d’esmena en la base 3a. lletra c) de la convocatòria del 

procés de selecció d’una plaça de Tècnic superior de Medi Ambient, grup de classificació A1 de 



la plantilla de personal laboral, que queda redactat de la següent manera: “Estar en possessió 

del títol de Doctor, llicenciat, graduat o enginyeria superior en les especialitats de Ciències 

Ambientals, Geologia, Geografia, Ciències del Mar, Química,  Agrònoma, Monts, Mines, 

Camins, Canals i Ports, o altres titulacions superiors en ciències anàlogues. Si es tracta d’un 

títol obtingut a l’estranger, cal disposar de l’homologació corresponent del Ministeri 

d’Educació i Ciència”  

Segon.- Publicar la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya , i obrir 

un nou termini de presentació de sol·licituds de 20 dies naturals comptats des del dia següent 

de la publicació de l’anunci d’aquesta esmena de bases al DOGC per tal que les persones 

interessades puguin presentar-se a aquest procés, sense perjudici de la validesa de les 

sol·licituds ja presentades anteriorment en temps i forma.  

Tercer.- Publicar la present resolució al tauler d’edictes electrònics de l’Ajuntament a l’apartat  

de Recursos Humans” 

Contra aquesta Resolució d’acord amb allò previst a la Llei 39/2015 de data 1 d’octubre, del 

Procediment Administratiu Comú, les persones interessades podran  interposar, amb caràcter 

potestatiu, recurs de reposició davant de l’òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a 

comptar des del dia següent de la seva publicació al DOGC, o directament s’hi podrà interposar 

recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província 

de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la publicació al 

DOGC.     

  

 

La secretària general  

 

 

 

 

Catalina Victory Molné 

 

Granollers, 2 de desembre de 2016 
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