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DILIGÈNCIA

PROCÉS: Esmena d’error material de l’acta de sessions del procés selectiu per cobrir 2 places d’auxiliar
tècnic/a inspector, grup C2, de la plantilla de personal funcionari, mitjançant concurs oposició d’accés lliure.
Expedient: 2020/0000042877

El 14 de maig de 2021 es va publicar l’acta de sessions del procés selectiu de referència. Ateses les bases
específiques reguladores, es fa constar que s’ha detectat els següents errors materials:
En el punt 2 de la sessió del dia 12 de maig de 2021, concretament quan es refereix a “Resolució i acord
sobre les al·legacions rebudes”, en el sentit que,

On diu:
Les persones aspirants que hagin obtingut una puntuació mínima de 3,5 punts, superen aquesta
prova i passen a la prova pràctica.
Ha de dir:
Les persones aspirants que hagin obtingut una puntuació mínima de 5 punts, superen aquesta
prova i passen a la prova pràctica.

En el punt 3 de la sessió del dia 12 de maig de 2021, quan es refereix a “Data de la prova pràctica””, en
el sentit que,

On diu:
-

Anàlisi i resolució de problemes: 4 punts
Planificació i organització: 3 punts
Orientació a la ciutadania: 3 punts
Identificació i compromís amb l’organització: 1 punt
Habilitats comunicatives: Claredat en l’exposició, redacció adequada al nivell del lloc de treball: 1
punt.

Ha de dir:
-

Anàlisi i resolució de problemes: 3 punts
Planificació i organització: 3 punts
Orientació a la ciutadania: 2 punts
Identificació i compromís amb l’organització: 1 punt
Habilitats comunicatives: Claredat en l’exposició, redacció adequada al nivell del lloc de treball: 1
punt.

I per a què així consti, en signo aquesta diligència

Direcció de Recursos Humans i Organització
Oficina Tècnica

CSV (Codi segur de verificació)
Normativa
Signat per
URL de verificació

IV7EW3J5DZHNZJPTVV5SCAXT6I

-1-

Data i hora

17/05/2021 15:07:30

Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura
electrònica
MARIA DE LES NEUS LAJE MARTIN (Secretari/ària Òrgan de Selecció)
https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7EW3J5DZHNZJPTVV5SCAXT6I
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