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AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR

Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 14 de
gener de 2021, s’han aprovat les bases reguladores i la convocatòria del procés
selectiu d’un/a Enginyer/a per a l’execució d’un programa ‘Elaboració i seguiment
del Pla d’acció per a l’Energia Sostenible i Clima i la gestió del Pla de verificació
d’activitats 2021-2024’ vinculat a l’Àrea de Serveis Territorials, amb nomenament
com a funcionari/ària interí/ina per programa i la creació d’una borsa de treball per
a substitució, en cas de quedar vacant el lloc de treball abans de finalitzar el
projecte.

2.

Aquestes bases han estat publicades al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona del 20 de gener de 2021 i al DOGC Núm. 8325 de 25 de gener de
2021, a l’eTauler i al web de la corporació.

3.

El 03 de febrer de 2021, amb número de registre d’entrada 666/2021, el Col·legi
Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya ha presentat un recurs de reposició
contra les bases reguladores del procés selectiu esmentat.

4.

Atès que s’ha produït un error material a l’apartat 6 ‘Requisits específics per a
participar en la convocatòria’ i a l’apartat 7.2 ‘Documentació a presentar’, en
relació amb la titulació exigida per a participar en el procés selectiu esmentat, cal
esmenar-la i corregir la titulació exigida.

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.
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1.

Data 17-2-2021

‘Relació de fets

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 11 de
febrer de 2021, s’ha aprovat la rectificació de l’errada continguda a les bases
reguladores del procés selectiu per a cobrir una plaça d’Enginyer/a per a l’execució
d’un programa temporal, i que tot seguit es transcriu:

B

RECTIFICACIÓ DE L’ERRADA CONTINGUDA A LES BASES REGULADORES DEL
PROCÉS SELECTIU PER A COBRIR UNA PLAÇA D’ENGINYER/A PER A
L’EXECUCIÓ D’UN PROGRAMA TEMPORAL (EXP. 22/2021)

https://bop.diba.cat

A

ANUNCI NÚM. 13/2021
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On diu:
‘c) Estar en possessió del títol de grau en Enginyeria, d’acord amb l’Ordre CIN 351/2009,
de 9 de febrer, per la qual s’estableixen els requisits per a la verificació dels títols
universitaris oficials que habilitin per a l’exercici de la professió d’enginyer/a tècnic
industrial, segons estableixen les Directives comunitàries. Es pot verificar la titulació al
web: https://www.educacion.gob.es/ruct/consultaestudios . Si es tracta d'un títol obtingut a
l'estranger, cal que prèviament hagi estat concedida la corresponent homologació, o el
reconeixement de la titulació per a exercir la professió objecte de la convocatòria i s’haurà
d’aportar el títol acadèmic traduït per intèrpret jurat i el document d’equivalència o
homologació expedit pel Ministeri d’Educació i Ciència.’

Ha de dir:
‘c) Estar en possessió del títol de grau en Enginyeria, d’acord amb l’Ordre CIN 351/2009,
de 9 de febrer, per la qual s’estableixen els requisits per a la verificació dels títols
universitaris oficials que habilitin per a l’exercici de la professió d’enginyer/a tècnic
industrial, segons estableixen les Directives comunitàries, titulació anterior a la implantació
de l’Espai Europeu d’Educació Superior o amb títol de Màster que habiliti per a la professió
d’enginyer industrial segons Ordre CIN 311/2009, així com tots els graus que habilitin
professionalment a les funcions del lloc de treball. Si es tracta d'un títol obtingut a
l'estranger, cal que prèviament hagi estat concedida la corresponent homologació, o el
reconeixement de la titulació per a exercir la professió objecte de la convocatòria i s’haurà
d’aportar el títol acadèmic traduït per intèrpret jurat i el document d’equivalència o
homologació expedit pel Ministeri d’Educació i Ciència.’

Al punt 7.2 de les bases reguladores,
On diu:

https://bop.diba.cat

B

‘3. Fotocòpia de la titulació exigida (grau en enginyeria), o fotocòpia del rebut que acrediti
el pagament dels drets d'expedició del títol. En el cas de presentar una titulació equivalent
a l’exigida, s’haurà d’adjuntar a la sol·licitud un certificat lliurat per l’òrgan competent que
s’acrediti l’equivalència.’
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Al punt 6 de les bases reguladores,
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En conseqüència, aquesta errada s’ha de rectificar en el següent sentit:

Data 17-2-2021

Rectificar l’errada continguda a les bases reguladores del procés selectiu d’un/a
Enginyer per a l’execució d’un programa Elaboració i seguiment del Pla d’acció
per a l’Energia Sostenible i Clima i la gestió del Pla de verificació d’activitats 20212024, vinculat a l’Àrea de Serveis Territorials, amb nomenament com a
funcionari/ària interí/ina per programa i la creació d’una borsa de treball per a
substitució, en cas de quedar vacant el lloc de treball abans de finalitzar el
projecte.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

1.

A

Per tot això, a proposta de l’alcalde, ES PROPOSA a la Junta de Govern Local
l’adopció del acords següents:
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Obrir un nou període de presentació de sol·licituds de vint dies hàbils comptadors
des de l’endemà de la publicació d’aquest acord al BOPB i al DOGC.’

Sant Pol de Mar, 12 de febrer de 2021
L’alcalde

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Albert Zanca Brossa

https://bop.diba.cat

3.

Pàg. 3-3

Publicar el present acord al tauler d’anuncis, al web municipal, així com, al Butlletí
Oficial de la Província (BOPB) i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
(DOGC), per a general coneixement.
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2.

Data 17-2-2021

‘3. Fotocòpia de la titulació exigida, o fotocòpia del rebut que acrediti el pagament dels
drets d'expedició del títol. En el cas de presentar una titulació equivalent a l’exigida,
s’haurà d’adjuntar a la sol·licitud un certificat lliurat per l’òrgan competent que s’acrediti
l’equivalència.’

A

Ha de dir:
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