MANCOMUNITAT PENEDÈS I GARRAF
ANUNCI
La Presidenta de la Mancomunitat Penedès i Garraf, en ús de les atribucions conferides en l’article
21, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i de l’article 53.1, del
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, que determinen quines són les atribucions de la presidència, no obstant per Decret de
Presidència de data 1 d’octubre de 2015 es delega la competència en matèria de personal i funció
pública al Vicepresident de la Mancomunitat, el senyor Aureli Ruiz i Milà, ha disposat el següent:
Antecedents de Fet:
Atès que el 2 d’octubre de 2017, es va publicar al BOPB l’anunci d’aprovació de les bases
reguladores del procés selectiu d’un/a tècnic/a mig de drogodependències i constitució d’una borsa
de treball, subjecte a la subvenció atorgada per part de la Diputació de Barcelona.
Vist que l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, determina que les administracions públiques
puguin rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de
fet o aritmètics existents en els seus actes.
DISPOSO:
PRIMER.- RECTIFICAR les bases per a la selecció d’una plaça de tècnic/a mig de
drogodependències, en règim de personal laboral temporal per obra o servei determinat, subjecte a
la subvenció atorgada per part de la Diputació de Barcelona, de conformitat amb el que determina
l’article 109.2 de la Llei 39/2015, de la següent forma:
Al punt 1. Objecte de la convocatòria,
On deia:
(…)
Denominació: Educador/a social.
(…)
Ha de dir:
(…)
Denominació: Tècnic/a mig de drogodependències.
(…)
SEGON.- PUBLICAR aquesta esmena al BOPB i al web de la Mancomunitat.
TERCER.- DECLARAR QUE: Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa de
conformitat amb allò que estableix l’article 52 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, que aprova la Llei de
bases de règim local, l’article 172.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, de conformitat amb l’article 139 de la
Llei 36/2011 reguladora de la jurisdicció social, podeu interposar demanda davant del jutjat social
competent en el termini de 20 dies hàbils a comptar des de la data de la notificació d’aquesta
resolució. Tot això, sense perjudici de poder interposar l’interessat/ada qualsevol altra reclamació
que estimi procedent.
Vilanova i la Geltrú, 9 de novembre de 2017
Aureli Ruiz i Milà
El Vicepresident

