ANUNCIO
A Xunta de Goberno Local, en sesión do día 13 de decembro de 2013, adoptou o seguinte acordo relativo
a rectificación de erros detectados no adoptado polo mesmo órgano en data 05/12/2013 aprobatorio das
bases e convocatoria da Oferta de Emprego Público 2010-2011, segunda fase:
“PRIMEIRO.- Rectificar, ao abeiro do artigo 105.2 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, do Réxime Xurídico
das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, modificada pola Lei 4/1999, os
seguintes erros detectados de oficio no acordo adoptado pola Xunta de Goberno Local en sesión de data
05/12/2013 (expediente administrativo nº 24660/220) aprobando bases e convocatoria da Oferta de
Emprego Público 2010-2011, segunda fase, debendo quedar redactadas do xeito seguinte:
Nas bases específicas da praza de Técnico/a de Administración Xeral, segundo exercicio, onde dí: "...
Consistirá en contestar por escrito, nun tempo máximo de tres horas a catro temas extraídos ó cho
entre os comprendidos no programa anexo á convocatoria, dous da primeira parte: Dereito político,
constitucional e administrativo xeral e local e outros dous da segunda parte: dereito político,
constitucional e administrativo xeral.", debe dicir: "...Consistirá en contestar por escrito, nun tempo
máximo de tres horas a catro temas extraídos ó chou entre os comprendidos no programa anexo á
convocatoria, dous da primeira parte: Dereito político, constitucional e administrativo xeral e local e
outros dous da segunda parte: dereito administrativo local e acción administrativa."
-

Na praza de Auxiliar de Administración Xeral, despois do epígrafe I.- Número de prazas, falta o epígrafe
nº "II.- Características."

-

Na praza de Alguacil, no penúltimo parágrafo, antes do temario anexo, suprímese "A cualificación do
terceiro será de 0 a 2 puntos, de acordo co previsto na base 10º das xerais."

-

Nas bases específicas da praza de Condutor-Bombeiro, deberá modificarse a orde de realiación
dos exercicios que figuran na base VI.- Exercicios da oposición, polo que o primeiro exercicio
será o que figura como terceiro na proposta inicial (probas de aptitude física); o segundo
exercicio será o que figura como primeiro (teórico); o terceiro, o que figura como quinto
(recoñecemento médico); o cuarto, o que figura como segundo (coñecemento viario da cidaderueiro); o quinto, o que figura como cuarto (práctico de condución) e o sexto e sétimo respetase
a orde establecida. Así mesmo, suprímese o derradeiro parágrafo do segundo exercicio.
Onde di: VIII.- Curso selectivo, debe dicir: "VII.- Curso selectivo".

-

SEGUNDO.- Contra o mesmo poderase interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo de 1 mes
contado dende o seguinte ao da súa notificación, ou ben recurso contencioso-administrativo no prazo de 2
meses contados dende o seguinte ao da notificación do acto administrativo que poña fin á vía
administrativa, nos supostos, termos e condicións do previsto nos artigos 8, 25 e 46 da Lei 29/1998, do 13
de xullo, Reguladora da Xurisdicción Contencioso-Administrativa.”
Vigo, 13 de decembro do 2013
O CONCELLEIRO-DELEGADO
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Carlos López Font

