RESOLUCIÓ D’ALCALDIA NÚM. 178/2018
RECTIFICACIÓ ERRADA MATERIAL EN LES BASES I CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU
PER A LA CONTRACTACIÓ EN PRÀCTIQUES DE JOVES AMB CICLE FORMATIU O GRAU
UNIVERSITARI, INSCRITS EN EL PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL 2018, AMB
CARÀCTER LABORAL TEMPORAL PER UN PERÍODE DE 6 MESOS PER UNA PLAÇA
D’ADMINISTRATIU/VA A L’AJUNTAMENT DE TORÀ I AMPLIACIÓ DE TERMINIS PER A
PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
Per Resolució d’Alcaldia de data 4 d’octubre de 2018 s’ha aprovat les bases específiques que han
de regular el procés selectiu per a la contractació en pràctiques de joves amb cicle formatiu o grau
universitari, inscrits en el programa de Garantia Juvenil 2018, amb caràcter laboral temporal per un
període de 6 mesos per una plaça d’administratiu/va a l’Ajuntament de Torà i la corresponent
convocatòria.
Vist que en aquest decret s’ha produït un error material en les bases i la corresponent convocatòria,
en el punt de 3 relatiu als requisits dels aspirants, apartat d) en el sentit següent:
On diu:
“d) Estar en possessió de la titulació de cicle formatiu de grau mitjà o superior de la família
professional d'administració i gestió o equivalent, o d’un títol universitari de gestió i administració
pública, ciències polítiques, econòmiques, dret, ADE o similars.”
Hi ha de dir:
“d) Estar en possessió de la titulació de cicle formatiu de grau superior de la família professional
d'administració i gestió o equivalent, o d’un títol universitari de gestió i administració pública, ciències
polítiques, econòmiques, dret, ADE o similars.”
Atès que en el BOPL núm. 196 de data 09/10/2018 va sortir publicat la convocatòria juntament amb
el contingut íntegre de les bases que han de regir el procés de selecció.
En base a l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques, relatiu a la rectificació d’errors, aquest estableix que les
Administracions Públiques podran rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels
interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.
En base a l’article 32 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, relatiu a l’ampliació de terminis, en el seu apartat primer estableix que
l'Administració, excepte precepte en contra, pot concedir d'ofici o a petició dels interessats una
ampliació dels terminis establerts que no excedeixi la meitat d'aquests, si les circumstàncies ho
aconsellen i amb això no es perjudiquen drets de tercer. L'acord d'ampliació s'ha de notificar als
interessats. En l’apartat tercer de l’esmentat article 32, estableix que l'ampliació dels terminis pel
temps màxim permès s'aplica en tot cas als procediments tramitats per tant la petició dels interessats
com la decisió sobre l'ampliació s'han de produir, en tot cas, abans del venciment del termini de què
es tracti. En cap cas pot ser objecte d'ampliació un termini ja vençut. I els acords sobre ampliació
de terminis o sobre la seva denegació no són susceptibles de recurs, sense perjudici del procedent
contra la resolució que posi fi al procediment.
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D’acord amb les competències que m’atorga l’art. 53.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya.
Per tot això, RESOLC:
PRIMER.- Rectificar l’error material existent en el decret d’alcaldia de data 04/10/2018 pel qual s’ha
aprovat les bases específiques que han de regular el procés selectiu per a la contractació en
pràctiques de joves amb cicle formatiu o grau universitari, inscrits en el programa de Garantia Juvenil
2018, amb caràcter laboral temporal per un període de 6 mesos per una plaça d’administratiu/va a
l’Ajuntament de Torà i la corresponent convocatòria.
On diu:
“d) Estar en possessió de la titulació de cicle formatiu de grau mitjà o superior de la família
professional d'administració i gestió o equivalent, o d’un títol universitari de gestió i administració
pública, ciències polítiques, econòmiques, dret, ADE o similars.”
Hi ha de dir:
“d) Estar en possessió de la titulació de cicle formatiu de grau superior de la família professional
d'administració i gestió o equivalent, o d’un títol universitari de gestió i administració pública, ciències
polítiques, econòmiques, dret, ADE o similars.”
SEGON.- Publicar la present resolució al tauler d’anuncis, a l’e-tauler de la seu electrònica de la
Corporació, a la pàgina web de la corporació, ( una referència en el Butlletí Oficial de la Província
de Lleida), entenent que aquesta esmena prorrogarà el termini de presentació d’instàncies fins el
dia 25/10/2018.
TERCER.- Donar compte d’aquest decret al Ple de l’Ajuntament, en la primera sessió que se
celebri.”
Torà, 18 d’octubre de 2018.
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