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ANUNCI

Pel present es fa públic que per acord de la Junta de Govern Local
d'aquest Ajuntament en sessió celebrada en data 29 de juliol de 2021, en
relació al procés selectiu per a la provisió en propietat d’una plaça d’Enginyer
Tècnic Industrial, inclosa en l’Oferta d’Ocupació Pública 2019, i com a
conseqüència d’un recurs de reposició, s’han adoptat els següents acords:
PRIMER.- Modificar les bases específiques reguladores de la
convocatòria aprovades per Acord de la Junta de Govern Local de 26 d'abril de
2021, pel que fa a la seua Base Tercera, Requisits dels Aspirants, apartat e)
Titulació; i Base Huitena, Sistema Selectiu, apartat 8.2 punt 1 Experiència
Professional els quals quedarà en els termes següents:
BASE TERCERA: REQUISITS DELS ASPIRANTS.
e) Estar en possessió de la titulació d'Enginyeria Tècnica Industrial en
qualsevol de les especialitats de Mecànica, Elèctrica o Química industrial o el
Grau en Enginyeria Tècnica Industrial en qualsevol de les especialitats
d'Electricitat, Electrònica Industrial, Mecànica o Química Industrial o equivalent,
o de la titulació d'Enginyer Industrial o el seu equivalent actual de grau més
màster habilitant.
En cas de titulacions obtingudes a l'estranger, s'haurà d'acreditar estar
en possessió de la credencial que acredita la seua homologació o convalidació,
si és el cas.
BASE OCTAVA: SISTEMA SELECTIU.
8.2. FASE DE CONCURS:
1. 1. Experiència professional: Fins a un màxim de 25 punts d'acord amb
el següent barem:
a) Experiència en llocs de treball de naturalesa funcionarial en
l'Administració Local com a Enginyer Tècnic Industrial o com a Enginyer
Industrial, amb funcions corresponents al cos, escala o agrupació funcionarial
convocada: 0,15 punts per mes treballat.
b) Experiència en altres llocs de treball diferents als de l'apartat anterior
en altres Administracions Públiques com a Enginyer Tècnic Industrial o
Enginyer Industrial, amb funcions corresponents al cos, escala o agrupació
professional convocada: 0,10 punts per mes treballat.
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c) Experiència en altres llocs de treball de la resta del sector públic i en
el sector privat, d'Enginyer Tècnic Industrial o Enginyer Industrial, amb funcions
corresponents al cos, escala o agrupació professional convocada: 0,05 punts
per mes treballat.
SEGON.- Mantindre els actes administratius no afectats pel recurs amb
les següents determinacions:
a) Obrir novament el termini de presentació de sol·licituds, pel terme
previst en l'apartat 4.2 de les Bases de la convocatòria, mitjançant anunci
publicat en el Boletín Oficial del Estado.
b) En aquest termini, els aspirants que van presentar sol·licitud de
participació en el període obert anteriorment, no serà necessari que
reproduïsquen la seua sol·licitud, conservant-se els actes i tràmits realitzats. No
obstant això, en modificar-se les bases quant al requisit de titulació requerida i
atés que els aspirants van declarar en la seua sol·licitud que complien amb els
requisits de les Bases, a fi d'evitar possibles incompliments sobrevinguts, els
aspirants que no reunisquen el requisit de titulació concretat en la modificació,
podran retirar la seua sol·licitud de participació, retornant-se la taxa ingressada
prèvia petició en tal sentit, quedant per això fora del procés, tot això abans de la
publicació de la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos.
c) D'acord amb el que s'estableix en la Base Cinquena de les de la
convocatòria, el termini màxim per a dictar la resolució declarant aprovada la
llista provisional d'aspirants admesos i exclosos serà d'un mes des de la
finalització del termini de presentació de sol·licituds que, d'acord amb l'est
Acord s'obri novament.
TERCER.- Continuar el procés selectiu finalitzat el termini de presentació
d'instàncies d'acord amb el que s'estableix en les bases reguladores i el que es
disposa en l'apartat anterior.
A Torrent, a data de la firma electrònica del present document. EL SECRETARI
GENERAL D’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL. Signat electrònicament: Jonatan
Baena Lundgren.
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