
Advertido erro na descrición do primeiro exercicio dos referidos procesos selectivos, procédese a súa
rectificación no senso que onde di: “Consistirá en desenvolver por escrito dous temas propostos polo
tribunal cualificador....”, debe dicir: “Consistirá en desenvolver por escrito dous temas extraídos ó chou
polo tribunal cualificador.”

Así mesmo,

No Boletín Oficial da Provincia nº 168 de 2 de setembro de 2014 publicaronse as bases da
convocatoria de unha praza de técnico de admón. Xeral do grupo A1 e unha praza de técnico de xestión
do grupo A2, vacantes no cadro de persoal funcionario da Deputación de Pontevedra.

Advertido erro na descrición do primeiro exercicio dos referidos procesos selectivos, procédese a súa
rectificación no senso que onde di: “Consistirá en desenvolver por escrito dous temas propostos polo
tribunal cualificador....”, debe dicir: “Consistirá en desenvolver por escrito dous temas extraídos ó chou
polo tribunal cualificador.”

Pontevedra, 21 de outubro de 2014.—A deputada delegada, Begoña Estévez Bernárdez. 2014008773

Corrección de erros

No Boletín Oficial da provincia nº 203, de data do 21 de outubro de 2014, publicouse a convocatoria
dunha bolsa de mestre canteiro para a Escola de Canteiros da Deputación de Pontevedra.

Advertido erro na base terceira e na base décimo primeira da convocatoria,  procédese a súa
rectificación, o abeiro do establecido no artigo 105.2 da Lei 30/92, do 26 de novembro, no senso que, na
base terceira, no primeiro parágrafo, onde di: “ás aplicación orzamentarias 921.241.481.01 e
921.241.160.03”; debe dicir: “ás aplicacións orzamentarias 324.323.481.01 e 324.323.160.03 “ e na base
décimo terceira, no segundo parágrafo, onde di : “En tal situación o Servizo Finca Mouriscade”; debe
dicir: “En tal situación o Servizo Escola de Canteiros”.

Pontevedra, 21 de outubro de 2014.—A deputada delegada, Begoña Estévez Bernárdez. 2014008774

C O N C E L L O S

PONTEVEDRA

A N U N C I O

ACORDO DE CORRECCIÓN DE ERRO MATERIAL DETECTADO NO ACORDO DE APROBACIÓN
DAS BASES QUE REXERÁN A CONVOCATORIA PARA A PROVISIÓN INTERINA DUNHA
PRAZA DE INSPECTOR DE URBANISMO E MEDIO AMBIENTE DA ESCALA DE
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICOS MEDIOS, CLASE TÉCNICOS MEDIOS

A Xunta de Goberno Local, na sesión que tivo lugar o día 29 de setembro de 2014, acordou prestar
aprobación ás bases que rexerán a convocatoria para a provisión interina dunha praza de inspector de
urbanismo e medio ambiente da escala de administración especial, subescala técnicos medios, clase
técnicos medios.

Unha vez publicado o texto íntegro das referidas bases no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra
(BOP núm. 198, do 14/10/2014), detectouse un erro material no texto da base 6ª no apartado D) da fase
de concurso, relativo á experiencia profesional.

En consecuencia, ao abeiro do artigo 105.2 da da Lei 30/ 1992, de 26 de novembro do réxime xurídico
das administracións públicas e procedemento administrativo común, a Xunta de Goberno Local na
sesión extraordinaria e urxente que tivo lugar o día 14/10/2014 aprobou o seguinte ACORDO:
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“(...)Primeiro.—Aprobar a seguinte corrección do erro detectado na base 6º no apartado D) da fase
de concurso, relativo á experiencia profesional das bases que rexerán a convocatoria para a provisión
interina dunha praza de inspector de urbanismo e medio ambiente da escala de administración especial,
subescala técnicos medios, clase técnicos medios aprobadas pola Xunta de Goberno local na sesión que
tivo lugar o día 29/09/2014 e publicadas no BOP núm. 198, do 14/10/2014, nos termos que se expoñen a
continuación:

Onde di:

“(...)D) Experiencia profesional.—Os servizos prestados acreditaranse mediante fotocopia simple do
certificado do órgano de xestión de persoal da administración pública competente e certificación da
vida laboral expedida pola Tesourería da Seguridade Social, en todo caso con especificación de categoría
laboral. A experiencia laboral puntuarase segundo o seguinte baremo:

Por cada ano completo de servizos prestados na administración pública en prazas da mesma categoría
ao solicitado e integrado no mesmo grupo de titulación (prazas de técnico de administración especial
integradas no grupo A, subgrupo A-1): 0,25 puntos.

A puntuación máxima por experiencia profesional non poderá superar os 2 puntos. (...)”

Debe dicir:

“(...) D) Experiencia profesional.—Os servizos prestados acreditaranse mediante fotocopia simple do
certificado do órgano de xestión de persoal da administración pública competente e certificación da
vida laboral expedida pola Tesourería da Seguridade Social, en todo caso con especificación de categoría
laboral. A experiencia laboral puntuarase segundo o seguinte baremo:

Por cada ano completo de servizos prestados na administración pública en prazas da mesma categoría
ao solicitado e integrado no mesmo grupo de titulación (prazas de técnico de administración especial
integradas no grupo A, subgrupo A-2): 0,25 puntos.

A puntuación máxima por experiencia profesional non poderá superar os 2 puntos.(...)”

Quedan subsistentes os demais extremos do devandito acordo.

Segundo.—Remitir o presente acordo de corrección de erros ao Boletín Oficial da Provincia para a
súa publicación, tendo en conta que esta nova publicación abrirá un novo prazo de presentación de
instancias.

(...)”

Contra o precedente anuncio, que pon fin á vía administrativa, poderá interpoñerse o RECURSO
POTESTATIVO DE REPOSICIÓN ante a Xunta de Goberno Local e no prazo dun mes a contar dende
o día seguinte ó da súa notificación, ó abeiro do establecido no artigo 116-1 da Lei 30/1992 do Réxime
Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, segundo a redacción
dada pola Lei 4/1999 pola que se modifica a primeira, o ben directamente o recurso contencioso-
administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Pontevedra no prazo de dous meses
contados dende o día seguinte ó da súa notificación, consonte ó disposto nos artigos 8-1 e 46-1 da Lei
29/1998, de 13 de xuño da Xurisdición Contencioso-Administrativa.

No caso de interpoñerse o recurso potestativo de reposición, deberase resolver e notificar no prazo
dun mes segundo establece o artigo 117-2 da devandita Lei 30/1992, modificada pola Lei 4/1999,
entendéndose desestimado o recurso de reposición polo transcurso de dito prazo sen resolución expresa
notificada, de conformidade co establecido no artigo 43-2 da Lei 30/92, modificada pola Lei 4/1999,
podendo entón os interesados interpoñer recurso contencioso-administrativo no prazo de seis meses
contados dende o día seguinte de aquel no que deba entenderse presuntamente desestimado o recurso
de reposición interposto, consonte ó establecido no artigo 46-1) e 4) da Lei 29/1998, Reguladora da
Xurisdición Contencioso-Administrativa.

Non obstante, tamén poderase interpoñer calquera outro recurso que os interesados estimen
procedentes conforme a Dereito.

Pontevedra, 14 de outubro de 2014.—O Concelleiro de Goberno Responsable da Área de Réxime
Interior e Persoal, Vicente García Legísima. 2014008757
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