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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
ALTRES ENS
AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE BARCELONA
ANUNCI de correcció d’errors materials de les bases de la convocatòria per a la constitució d’una borsa de
treball en la categoria de tècnic/a auxiliar de Gestió i Salut, grup C, subgrup C1, publicat al DOGC núm.
7272, de 22.12.2016.
Vistes les bases de la convocatòria específica per a la constitució d'una borsa de treball de l'Agència de Salut
Pública de Barcelona en la categoria de Tècnic/a Auxiliar de Gestió i Salut aprovades per resolució de la
Gerència en data 15 de desembre de 2017 i publicades en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm.
7272 de data 22.12.2016.
Vista l'existència d'uns errors materials detectats en les mateixes.
Vist el que estableix l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, en relació a la correcció d'errors materials.
Es procedeix a CORREGIR les Bases de la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball en la
categoria de Tècnic/a Auxiliar de Gestió i Salut, grup C, subgrup C1 en els apartats i redactat següent:

1. En el primer paràgraf de la base 1 allà on diu: “(...) tres branques de vigilància i control: alimentària,
ambiental i plagues (...)” ha de dir: “(...) tres àrees funcionals de vigilància i control: alimentària, ambiental i
plagues (...)”.

2. En el tercer paràgraf de la base 1 allà on diu: “Aquesta convocatòria constituirà una borsa de treball de tres
branques de vigilància i control, Alimentària, Ambiental i Plagues, amb els aspirants que superin el conjunt de
les proves que composen el procés de selecció. Els aspirants quedaran classificats en ordre de major a menor
puntuació en cada branca respectivament”, ha de dir: “L'adscripció a les àrees funcionals es determinarà en
base a les competències professionals observades a la tercera prova (valoració de competències professionals)
considerant el grau d'ajustament de les persones aspirants a l'experiència i formació requerida a les àrees
convocades. La borsa quedarà configurada en una única llista, podent donar-se el cas que una persona
aspirant estigui adscrita només a la categoria genèrica o bé que, a més d'estar adscrita a la genèrica, ho
estigui també a alguna o a totes les àrees funcionals convocades”.

3. En el quart paràgraf de la base 8.3 allà on diu: “En la realització de l'entrevista es procedirà a la valoració
de les competències indicades i, de forma específica, a la valoració del perfil professional necessari pel
desenvolupament de llocs de treball amb un contingut orientat a les funcions indicades en l'apartat 2
d'aquestes bases” ha de dir: “En la realització de l'entrevista es procedirà a la valoració de les competències
indicades i, de forma específica, a la valoració del grau d'ajustament de la personal al perfil professional
necessari pel desenvolupament de llocs de treball amb un contingut orientat a les àrees funcionals de vigilància
i control: alimentària, ambiental i plagues”.

4. En el primer paràgraf de la base 10.1 allà on diu: “De conformitat amb l'article 27 de l'Acord regulador de
les condicions de treball dels empleats públics de l'Ajuntament de Barcelona, el Tribunal publicarà una llista
amb la relació dels aspirants que hagin superat el procés selectiu, per ordre de puntuació resultat de la suma
de puntuacions de la fase d'oposició i la fase de concurs, constituint així una Borsa de treball en la categoria de
Tècnic Auxiliar de Gestió i Salut de tres branques: Alimentària, Ambiental i Plagues, amb l'objectiu de realitzar
contractacions temporals” ha de dir: “De conformitat amb l'article 27 de l'Acord regulador de les condicions de
treball dels empleats públics de l'Ajuntament de Barcelona, a partir d'aquesta convocatòria, l'Agència de Salut
Pública constituirà una Borsa de treball en la categoria de Tècnic/a Auxiliar de Gestió i Salut amb l'objectiu de
realitzar contractacions temporals”.
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5. El tercer paràgraf de la base 10.1 a) allà on diu: “Les persones aspirants se situaran en la llista de la branca
que hagin optat, segons l'ordre de classificació final del procés que es determinarà a partir del sumatori dels
punts aconseguits a la fase selectiva (sumatori dels apartats 8.1 i 8.3)” ha de dir: “Les persones aspirants se
situaran en una única llista segons l'ordre de classificació final del procés que es determinarà a partir del
sumatori dels punts aconseguits a la fase selectiva (sumatori dels apartats 8.1 i 8.3)”.

6. El quart paràgraf de la base 10.1 a) allà on diu: “La Comissió de Selecció publicarà la llista final de cada
branca amb totes les persones aspirant que hagin superat el procés de selecció” ha de dir: “La Comissió de
Selecció publicarà la llista final de totes les persones aspirants que hagin superat el procés de selecció”.

La resta de les bases de la convocatòria es manté en la seva integritat.

Barcelona, 23 de març de 2017

Marta Salamero i García
Secretària de l'Agència de Salut Pública de Barcelona

(17.082.033)
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