
 

Expdt n.º: 1031/2019

Procediment: Rectificació errada material del decret d’alcaldia 2019-0500 base 
setena.

RESOLUCIÓ D’ALCALDIA

Vita  la  resolució  d’alcaldia  2019-0500 de  26 d’abril,  mitjançant  la  qual  s’aprova  la 
convocatòria i  les bases específiques per a la constitució d’una borsa de treball de 
Tècnic d’Administració general de l’Ajuntament de Muro de Alcoy.

Vista  que a la Base setena de les mateixes,  a l’apartat  “fase de concurs”  punt  3. 
Valencià, existeix una errada material en la valoració del graus de coneixement.

Considerant que els supòsits “d'error material o aritmètic”, són aquells apreciables de 
manera directa i manifesta, sense necessitat d'acudir a interpretacions o raonaments 
més o menys complexos, de manera que la seua correcció no ha de canviar el sentit  
de  la  resolució,  havent  de  mantindre's  esta  en  tota  la  seua  integritat  una  vegada 
esmenat l'error.

Vist el contingut de l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que establix: 

“Les Administracions Públiques podran, així mateix, rectificar en qualsevol moment,  
d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents  
en els seus actes” 

En virtud del que disposa l’article 21 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local.

RESOLC:

PRIMER.- Rectificar l’apartat 3. Valencià de la Base Setena de les de la convocatòria 
aprovada per resolució d’alcaldia 2019-0500 de 26 d’abril, en els següents termes: 

ON DIU:

“3. VALENCIÀ:

Es valorarà el certificat de la Junta Qualificadora de coneixements de valencià de la  
Generalitat d’acord amb la següent baremació i fins un màxim de 1 punt. En cas de  
tenir més d’un certificat, sols es valorarà el de caràcter superior:
- Oral = 0’25 punts
- Mitjà = 0,50 punts
- Elemental = 0,75 punts
- Superior = 1 punt
O  les  seues  equivalències  en  funció  de  les  noves  nomenclatures  de  la  Junta  
Qualificadora de Coneixemnets de valencià.”

DIGA:

“Es valorarà el certificat de la Junta Qualificadora de coneixements de valencià de la 
Generalitat d’acord amb la següent baremació i fins un màxim de 1 punt. En cas de 
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tenir més d’un certificat, sols es valorarà el de caràcter superior:
- Oral = 0’25 punts
- Elemental = 0,50 punts
- Mitjà = 0,75 punts
- Superior = 1 punt
O  les  seues  equivalències  en  funció  de  les  noves  nomenclatures  de  la  Junta 
Qualificadora de Coneixemnets de valencià.”

SEGON.-  Publicar  la  present  resolució  a la  web municipal  i  al  Tauler  d’edictes de 
l’Ajuntament.

TERCER.- Contra el present acte, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar, 
potestativament,  i  de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei  39/2015, d'1 
d'octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les  Administracions  Públiques, 
RECURS  DE  REPOSICIÓ  en  el  termini  d'un  mes  a  comptar  de  l'endemà  de  la 
recepció del present escrit, davant del mateix òrgan que va dictar l'acte que es tracta 
o, a falta d'això, interposar RECURS CONTENCIÓS – ADMINISTRATIU, en el termini 
de  2  mesos  a  comptar  de  l'endemà de  la  seua  recepció,  davant  dels  Jutjats  del 
Contencioso-Administrativo, segons el que disposa el número 1r de l'article 8 de la Llei 
29/1998,  de  13  de  juliol,  Reguladora  de  la  Jurisdicció  Contenciosa  Administrativa, 
sense perjuí que puga exercitar qualsevol altre que crega convenient.

Ho mana i signa la sra. alcaldessa, a muro de alcoi, de la qual cosa, com a secretària 
acctal., en dóne fé.

(document signat digitalment)
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