Mitjançant Resolució d'Alcaldia núm. 2021-0115 de data 17 de febrer de 2021 s’ha aprovat la
modificació per esmena d’error detectat a la base 2. Condicions de les persones aspirants del
procés selectiu en torn restringit a persones amb discapacitat intel·lectual, per a la provisió en
propietat d'una plaça d’auxiliar de servei, mitjançant el procediment de concurs.
La modificació consisteix en l’esmena següent:
On diu:
Segona. Condicions de les persones aspirants:


Tenir reconegut un grau igual o superior al 33% a la categoria de discapacitat
física-psíquica, mitjançant un dictamen vinculant de les seves condicions psíquiques
o físiques o sensorials, expedit per l'equip multiprofessional de valoració i orientació
de persones disminuïdes (EVO) del Departament de Benestar Social i Família de la
Generalitat de Catalunya o de l'òrgan que exerceixi aquesta funció (o òrgan
competent), que declari el grau de discapacitat de la persona aspirant.

Ha de dir:
Segona. Condicions de les persones aspirants:


Tenir reconegut un grau igual o superior al 33% a la categoria de discapacitat
psíquica, mitjançant un dictamen vinculant de les seves condicions psíquiques,
expedit per l'equip multiprofessional de valoració i orientació de persones
discapacitades (EVO) del Departament de Treball, Afers Socials i Família de la
Generalitat de Catalunya o de l'òrgan que exerceixi aquesta funció (o òrgan
competent), que declari el grau de discapacitat de la persona aspirant.

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona en el
termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva publicació. Alternativament, i de
forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat
en el termini d’un més a comptar de l’endemà de la seva publicació.

La Sénia,
L’alcalde,
José Ramon Bellaubí Caballer
(Signatura electrònica i data al marge)
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ANUNCI
Expedient núm.: 265/2019
Procediment: Procés selectiu en torn restringit a persones amb discapacitat intel·lectual, per la
contractació d’un auxiliar de serveis.
Assumpte: Esmena Base 2. Condicions de les persones aspirants

