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Així mateix, i per a major argumentari en aquest sentit, l’Ajuntament ha de complir amb les
obligacions que li imposen en l’avenç de l’administració electrònica les lleis 39 i 40 2015 (Cap.
Vè), entre altres i té l’obligació de mantenir la informació dels expedients que tramiti
actualitzada a la seu electrònica per a coneixement i fiscalització de la seva activitat pública.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Que, tot i que la Llei 39/2015, de d’1 d’octubre de procediment administratiu comú en el seu
article 45.4 especifica que “ Sense perjudici del que disposa l’article 44, la publicació d’actes i
comunicacions que, per disposició legal o reglamentària s’hagi de practicar en un tauler
d’anuncis o edictes, s’entén complerta per la seva publicació al diari oficial corresponent”, en la
convocatòria d’un lloc de treball a l’administració ha de tenir especial rellevància el respecte
escrupolós al principi de publicitat i l’abast de la informació de convocatòria d’aquest
expedient ha de ser al màxim obert i accessible al màxim volum de persones que en puguin
estar interessades, fet que motiva la consideració de la Secretària en el seu informe que és
precís corregir la mancança detectada de forma que, tot i que no es considera que hi hagi
hagut cap minva de garanties en el procediment i que la publicació als diaris oficials ha permès
tenir coneixement general de la convocatòria, cal donar la màxima difusió a la convocatòria del
procés en pro dels administrats i possibles interessats. No es considera que hi hagi hagut
perjudici, no obstant, per cap interessat directe en l’expedient.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

Que tot i que la publicació al BOP així ordenada es va fer efectiva al BOP núm. 152, de 6
d’agost 2018, i la publicació al DOGC es va fer en el DOGC núm. 7687, de data 17 d’agost de
2018, la Secretària constata que per una omissió involuntària l’anunci no ha estat publicat en
la web, el tauler municipal i l’eTauler.

Codi Segur de Validació

Atès que revisat l’estat actual de tramitació del procediment s’ha pogut constatar que
mitjançant Decret d’alcaldia de 31/07/2018 es van aprovar les bases reguladores del procés i la
convocatòria del mateix, ordenant-se la publicació de la convocatòria, juntament amb el text
íntegre de les bases reguladores de les proves selectives, en el Butlletí Oficial de la Província de
Lleida, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament,
eTauler i web municipal.
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Vist l’informe de secretaria, de data 6 de setembre de 2018, corresponent a l’expedient
921/2018 per a la provisió d’una plaça d’agent de la policia local de l’Ajuntament d’Almacelles
mitjançant concurs-oposició de mobilitat horitzontal.
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JOSEP IBARZ GILART, alcalde de l’Ajuntament de la vila d’Almacelles, d’acord amb les facultats
que em dóna la legislació vigent sobre la matèria dicto el següent Decret d’Alcaldia:
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Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació

1. Ampliar el termini de presentació de sol·licituds vint dies naturals més des de la
publicació al DOGC de l’anunci d’ampliació.
2. Que es publiqui immediatament les bases i la convocatòria al tauler d'anuncis de
l'Ajuntament, eTauler i web municipal.
3. Comunicar els anteriors acords als possibles interessats en dret en el procediment.
4. Respecte la incorporació per error d’un paràgraf que no havia de constar en la
resolució de 31/07/2018, sobre publicació de la convocatòria, resolc que se subsani
l’error material tenint-se per no posat el punt dispositiu quart de la resolució
esmentada per ser contradictori amb el text de les bases que s’aproven.
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Per tot el qual RESOLC,
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Que aquest darrer punt quart de la part dispositiva del Decret es va incorporar al text de la
resolució per error, atès que el contingut de les bases que s’aprovaven no preveia aquesta
publicació i resulta contradictori amb l’expressió de les bases aprovades sobre l’inici del
còmput del termini de presentació d’instàncies, a partir de la publicació feta al DOGC.

Metadades

Per altra banda, en l’esmentat Decret figura un darrer punt que resol Publicar l'anunci de la
convocatòria en el Butlletí Oficial de l'Estat, en el qual constaran les dades que estableix
l'article 76 del Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals aprovat pel Decret
214/1990, de 30 de juliol.

