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AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR 

ANUNCI NÚM. 92/2019 
 
 

RECTIFICACIÓ ERROR MATERIAL BASES PROCÉS SELECTIU PER 
COBRIR UN LLOC DE TREBALL D’AGENT CÍVIC/A  

 

El 05 de setembre de 2019, la Junta de Govern Local va adoptar l’acord següent: 

 
‘Identificació de l’expedient 
 
Expedient 2019/536, relatiu a la correcció d’errada material a les bases reguladores 
del procés selectiu ‘Agent cívic/a’, reservat per a persones amb discapacitat 
 
Fets 
 

1. Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 06 
de maig de 2019, s’han aprovat les bases reguladores del procés selectiu per a 
cobrir una plaça de funcionari/ària interí per programa temporal,en la categoria 
d’Agent cívic/a, vinculat a l’Àrea de Medi ambient, programa ‘Sant Pol cap a 
l’excel·lència ambiental’, reservat per a persones amb discapacitat, mitjançant 
concurs oposició lliure. 
 

2. Aquestes bases han estat publicades al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona del 24 de maig de 2019  i al  DOGC Núm. 7883 de 25 de maig de 
2019. 
 

3. Des de l’Àrea de recursos humans s’ha detectat una errada material a la base 
tercera de les bases reguladores, a l’apartat f): 
 
On diu: 

 
 ‘f) Llengua catalana: L’acreditació dels coneixements es realitzarà mitjançant 

una de les formes següents: 
 

a) La superació de la prova o exercici amb caràcter obligatori i eliminatori del 
nivell B de conformitat amb les àrees, els criteris de puntuació i el sistema 
de qualificació que determina el Decret 152/2001, de 29  de maig, sobre 
avaluació i certificació de coneixements de català. 

b) La presentació del certificat del nivell de B o superior de la Secretaria de 
Política lingüística, o d’un dels altres títols, diplomes i certificats equivalents 
establerts per l’Ordre PRE/228/2004, de 21 de juny, sobre el títols, 
diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català 
de la Secretaria de Política Lingüística.’ 
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Ha de dir: 
 

 ‘f) Llengua catalana: L’acreditació del coneixements es realitzarà mitjançant 
una de les formes següents: 

 
a) La superació de la prova o exercici amb caràcter obligatori i eliminatori del 

nivell de suficiència C1 de conformitat amb les àrees, els criteris de 
puntuació i el sistema de qualificació que determina el Decret 152/2001, de 
29  de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català. 

b) La presentació del certificat del nivell de suficiència C1 o superior de la 
Secretaria de Política lingüística, o d’un dels altres títols, diplomes i 
certificats equivalents establerts per l’Ordre PRE/228/2004, de 21 de juny, 
sobre el títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de 
coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística.’ 

 
Fonaments de dret 
 

1. De conformitat amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les Administracions públiques que: ‘Les 
administracions públiques poden rectificar, així mateix, en qualsevol moment, 
d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics 
existents en els seus actes.’ 
 

2. Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern 
Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest 
Ajuntament, mitjançant decret 2019/338, de data  28 de juny de 2019. 
 

Acord 
 
Per tot això, a proposta del regidor de Recursos humans, la Junta de Govern Local 
ACORDA: 
 

1. Rectificar l’errada detectada a les bases reguladores del procés selectiu per a 
cobrir una plaça de funcionari/ària interí, categoria d’Agent cívic /a, vinculat a 
l’Àrea de Medi ambient, reservat per a persones amb discapacitat, d’acord amb 
el que s’estableix a la part expositiva. 
 

2. Publicar el present acord al tauler d’anuncis, al web municipal, així com, al 
Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.’  
 

 
Sant Pol de Mar, 06 de setembre de 2019 
 
L’alcalde                                                     
 
 
 
 
Albert Zanca Brossa 


