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ANUNCI

Pel present es fa públic que per acord de la Junta de Govern Local d'aquest
Ajuntament en sessió celebrada en data 5 de juliol de 2021, en relació al procés
selectiu per a la provisió en propietat de quinze places d’Agent, incloses en l’Oferta
d’Ocupació Pública 2017, 2018 i 2019, i en execució de la sentencia núm 141/2021,
de data 5 de maig de 2021, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de València,
s’han adoptat els següents acords:
1.- Modificar les bases específiques reguladores de la convocatòria,
publicades al BOP núm. 229 de 27 de novembre de 2020, suprimint el punt 11 de la
base primera i el punt 1 de la base onzena.
2.- Mantindre els actes administratius no afectats per la sentencia, com ara, el
nomenament del tribunal i l’aprovació de la llista provisional d’admesos, amb les
següents determinacions:
a) Obrir novament el termini de presentació d'instàncies, pel termini
previst al punt 4.2 de les bases, mitjançant publicació de anunci en el Boletín
Oficial del Estado.
b) En aquest termini els aspirants que van presentar sol·licitud de
participació en el període obert anteriorment podran:
- Aquell que es trobe admès en la llista provisional aprovada per
Decret 439/2021, si el considera, podrà presentar la seua renúncia i
sol·licitar la seua exclusió del procés selectiu.
- Aquell que es trobe exclòs en la llista provisional aprovada per
Decret 439/2021, si el considera, podrà presentar una nova sol·licitud
de participació, tenint en compte el seu motiu d’exclusió i corregint-lo
en aquesta nova sol·licitud. En el cas que haguera sigut exclòs pel
pagament total o parcial de la taxa pels drets d’examen, faran i
presentaran la sol·licitud amb una autoliquidació correcta i demanaran
la devolució de la feta anteriorment de manera incorrecta mitjançant el
tràmit TESO-001.
3.- Continuar el procés selectiu finalitzat el termini de presentació d’instàncies
d’acord amb l’establert a les bases reguladores
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