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ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS
AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT
ANUNCI pel qual es fa pública l'esmena de les bases específiques i la convocatòria del procés selectiu per
constituir una borsa de treball d'enginyer/a.
Anunci pel qual es fa públic que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 31 de maig de
2022, ha aprovat l'estimació parcial del recurs presentat pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya
i la modificació de la Base tercera de les Bases específiques i la convocatòria del procés selectiu per constituir
una Borsa de treball d'ENGINYER/A, en el sentit següent:

ON DIU:
“Tercera.- Requisits específics
A més de les condicions generals exposades a la base general quarta, les persones aspirants hauran de:
a) Estar en possessió de la titulació universitària d'Enginyer o de Grau en l'àmbit de l'enginyeria, ciències
ambientals o equivalent.
Les persones aspirants d'estats membres de la Unió Europea han d'estar en possessió d'algun dels títols
reconeguts a Espanya de conformitat amb el que s'estableix a la normativa vigent en la matèria. En el cas de
presentar una titulació equivalent a l'exigida com a requisit, correspon a la persona aspirant acreditar la seva
equivalència mitjançant homologació expedida pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.
b) Estar en possessió del certificat de nivell de suficiència (C1) de la Junta permanent del Català, o d'algun dels
certificats o titulacions equivalents.
Les persones aspirants que no acreditin documentalment els coneixements de llengua catalana hauran de
superar una prova específica de català, d'acord amb el que preveu a l'apartat 6 de la base general quarta.”
HA DE DIR:
“Tercera.- Requisits específics
A més de les condicions generals exposades a la base general quarta, les persones aspirants hauran de:
a) Estar en possessió de la titulació universitària d'Enginyer o de Grau en l'àmbit de l'enginyeria o equivalent.
Les persones aspirants d'estats membres de la Unió Europea han d'estar en possessió d'algun dels títols
reconeguts a Espanya de conformitat amb el que s'estableix a la normativa vigent en la matèria. En el cas de
presentar una titulació equivalent a l'exigida com a requisit, correspon a la persona aspirant acreditar la seva
equivalència mitjançant homologació expedida pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.
b) Estar en possessió del certificat de nivell de suficiència (C1) de la Junta permanent del Català, o d'algun dels
certificats o titulacions equivalents.
Les persones aspirants que no acreditin documentalment els coneixements de llengua catalana hauran de
superar una prova específica de català, d'acord amb el que preveu a l'apartat 6 de la base general quarta”.

S'obre un nou termini per a la presentació de candidatures de vint dies naturals a comptar de l'endemà de la
data de publicació d'aquesta esmena al DOGC, sens perjudici de la validesa de les sol·licituds ja presentades en
temps i forma per les persones aspirants interessades en aquest procés.
L'ordenança fiscal número 26 que regula la taxa dels drets d'examen fixa un import de 23,15 € en base al grup
en què s'enquadra la plaça grup de classificació A1.
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Les persones que presentin documentació de l'institut Nacional d'Ocupació i/o del Servei Català d'Ocupació, de
la qual s'acrediti i constati la situació de desocupació, tindran una bonificació del 100% de la taxa, segons
l'article 7 de l'ordenança fiscal número 26 que regula les taxes de drets d'examen de l'any 2022.

Contra aquest acord podeu interposar recurs de reposició davant de l'alcalde en el termini d'un mes a comptar
des de l'endemà de la seva publicació, o bé directament recurs contenciós administratiu en el termini de dos
mesos a comptar des de l'endemà de la seva publicació.
Contra la desestimació expressa o presumpta del recurs de reposició podreu interposar recurs contenciós
administratiu en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la notificació de la seva desestimació,
quan aquesta sigui formulada de forma expressa, o en el termini de sis mesos a comptar des de l'endemà del
dia en què el recurs de reposició s'hagi d'entendre desestimat per silenci administratiu (silenci que es produeix
pel transcurs d'un mes a comptar des de l'endemà de la interposició de l'esmentat recurs sense que n'hagi
notificat la resolució).
No obstant això, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu convenient.

Olesa de Montserrat, 4 de juny de 2022

Miquel Riera i Rey
Alcalde

(22.158.086)
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