Recursos Humans
EDICTE

Atès que per Decret número 2022014852 de data 24 d’agost de 2022 s’aproven les bases

De conformitat amb l'article 109 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, que permet a les administracions públiques rectificar
en qualsevol moment els errors materials existents en els seus actes; i l'article 74 de la Llei
26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de
Catalunya.
Vist l’establert als articles 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local i l’article 53.1.h) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Per tot l’anteriorment exposat, i per decret del Regidor delegat de l’Àrea de Recursos Humans i
Medi Ambient número 2022015356 de data 1 de setembre de 2022, s’ha resolt :
Primer. Modificar el segon paràgraf de la base numero 2 de les bases específiques que ha de
regir el procés de selecció de deu places d’agent de la Guàrdia Urbana de l’Ajuntament de
Reus, mitjançant oposició i torn lliure, inclosa a l’Oferta Publica d'Ocupació aprovada per a
l’any 2022, en el sentit següent:
On diu:
«2. Preferència perspectiva de gènere
A aquests efectes, per l'adjudicació de les places convocades es seguira una única llista final
de les persones que hagin superat el procés, ordenades segons la puntuació obtinguda,
aplicant-hi els criteris de desempat establerts legalment, llevat que per aquest procediment no
s'assoleixi el 40% esmentat anteriorment, cas en el qual caldrà donar preferència a les
candidates dones, fins a assolir l'objectiu perseguit, sempre que les candidates dones
seleccionades en virtut d'aquest criteri de preferència no tinguin un diferencial negatiu de
puntuació, de mes del 15% respecte als candidats homes preterits.»
Ha de dir:
«A aquests efectes, per l'adjudicació de les places convocades es seguira una única llista final
de les persones que hagin superat el procés, ordenades segons la puntuació obtinguda,
aplicant-hi els criteris de desempat establerts legalment, llevat que per aquest procediment no
s'assoleixi el 30% esmentat anteriorment, cas en el qual caldrà donar preferència a les
candidates dones, fins a assolir l'objectiu perseguit, sempre que les candidates dones
seleccionades en virtut d'aquest criteri de preferència no tinguin un diferencial negatiu de
puntuació, de mes del 15% respecte als candidats homes preterits.»

Segon.-Publicar la modificació de les bases en els butlletins oficials corresponents, el tauler
d’edictes electrònic de la Corporació i a la web municipal www.reus.cat.
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Atès que s’ha detectat un error de transcripció en el segon paràgraf de la «Base número 2.
Preferència perspectiva de gènere» en relació a l’adjudicació de les places proveïdes per
dones en aplicació dels criteris de desempat sinó s’assoleix el tant per cent assignat .
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Atès que les esmentades bases es van publicar al BOPT en data 30 d’agost de 2022, al tauler
d’edictes electrònic de l’Ajuntament de Reus i la web municipal www.reus.cat.

| https://dipta.cat/ebop/

específiques que han de regir el procés de selecció de deu places d’agent de la Guàrdia Urbana
de l’Ajuntament de Reus, mitjançant oposició i torn lliure, inclosa a l’Oferta Publica d'Ocupació
per a segons l’Oferta Pública d’Ocupació aprovada per a l’any 2022.

Butlletí Oficial de la Província de Tarragona | Data 09-09-2022 | CVE 2022-07845 |

Pàg. 2-2

| https://dipta.cat/ebop/

El Secretari General, Jaume Renyer Alimbau

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 1/9/2022
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 2022E004A6B6DE53279A1C4C05C6FE398080589F4FA70901110718

