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La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Taradell, en sessió ordinària del dia 13
d’octubre de 2020 va adoptar el següent acord:
Primer.-Admetre el recurs de reposició presentat pel Colegio Nacional de Doctores y
Licenciados en Ciencias Políticas y Sociologia en data 8 d’octubre de 2020 amb
registre d’entrada número 5506/2020, en el qual es demana que es modifiqui la Base
Segona de la convocatoria per al procés de selecció d’una plaça de personal funcionari
de Tècnic/a Administració General, categoria A1, d’acord amb l’article 169.2.a) del RD
Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, que aprova el Text Refós de les disposicions legals
vigents en materia de Règim Local el qual diu el següent: “L’ingrés en la Subescala
Tècnica es farà per oposició lliure i es precisarà estar en possessió del títol de
Llicenciat en Dret, Ciències Polítiques, Econòmiques o Empresarials, Intendent
Mercantil o Actuari”.
Segon.- Rectificar les Bases reguladores de les proves selectives per a la provisió de
la plaça vacant de la plantilla de personal de Tècnic/a Administració General, categoria
A1, d’acord amb l’article 169.2.a) del RD Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, que aprova
el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, modificant
la seva redacció en la forma següent:
On diu:
“b) Estar en possessió del títol de llicenciat/da o grau en Dret. (...).”
Ha de dir:
“b) Estar en possessió del títol de llicenciat/da o grau en Dret, Ciències Polítiques,
Econòmiques o Empresarials, Intendent Mercantil o Actuari.”
Tercer.- Com a conseqüència d’aquesta rectificació, concedir un nou termini de
presentació d’instàncies per formar part del procés selectiu pel temps de 20 dies
naturals comptats a partir del dia en que es publiqui l’anunci respectiu al BOE, produint
efectes en el procés selectiu les instàncies ja presentades fins el moment dins el
termini hàbil establert, sense que sigui necessària la reiteració o nova presentació per
aplicació del principi de conservació de tràmits.
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Quart.- Publicar aquest acord als diaris oficials pertinents a efectes del seu
coneixement.

Taradell, 14 d'octubre de 2020
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