
CORRECION ERRO MATERIAL NA PUBLICACION RELATIVA A PROVISION DO SEGUINTE POSTO DE TRABALLO:

DENOMINACION DO POSTO: MAQUINISTA CONDUTOR TRANSPORTISTA

ADSCRIPCION: AREA DE XESTION TERRITORIAL- VICEPRESIDENCIA, PARQUE MOBIL

REXIME: FUNCIONARIAL

PUBLICACION BOP: 257 de 9 de novembro de 2018 e 269 de 23 de novembro de 2018.

CORRECCION NA TRANSCRIPCION DOS CRITERIOS DE PUNTUACION.

o presen0 cloc.umento estarãexposto no T'abor0 deuncio dèta bep tación
- 0 (7th2qXEF, A UNIDADETERIA E VIX!ANC!A

A comisión de Valoración recolleu na Acta da reunion celebrada o dia 24 de abril de 2019 o criterio aprobado por unanimidade relativo a puntuación do apartado 8.3.D) IDIOMA
GALEGO neste posto de traballo que literalmente dl:

"Non puntuar o nivel de galego superior ao Ce/ga II xa que, analizadas as funcións atribuidas a este Posto de Traballo, recollidas no Anexo I, considérase que a dita formación
adicional, superior a esixida como necesaria, non é re/evante para o desempeño dasfuncións do posto a prover, baixo criterios de razoabi/idade e proporcionalidade, pois non se
trata de un p0510 no que se rea/icenfuncións espec(fIcas re/acionadas con aspectos linguIstico; e a que dee ser necesario un nivel de ga/ego superior ao Ce/ga lixa estaria reco//ido
asIna RPT ".

Con data 25 de abril de 2019 publIcanse as valoracións realizadas ao bnico aspirante.

A comisión de Valoración observa que aInda que se aplicou ben a valoración hai un erro na transcripción do criterio posto que dl:
"Non puntuar o nivel de ga/ego superior ao Ce/ga lv, xa que ana/izadas asfuncións atribuidas a este p0510 de traba/lo, reco//idas no Anexo I, considerase que a ditaformación
adicional, superior a esixida como necesaria, non é re/evante para o desempeño dasfuncións do posto a prove r".

Como consecuencia procédese a correción do erro material de transcripción con base no artigo 109.2 da Lei 39/2015, de 1 de outubro del Procedemento Administrativo Comun das
Administracións Pbblicas que sinala:"As Administracións PLThlicas poderán asemesmo, rectificar en calquera momento, de oficio ou a instancia dos interesados os erros materiais de
feito ou aritméticos existentes nos seus actos"

Onde di:

"Non puntuar o nive/ de ga/ego superior ao Ce/ga IV, xa que ana/izadas asfuncións atribuIdas a este posto de traballo, reco//idas no Anexo I, considerase que a ditaformación
adiciona/, superior a esixida coma necesaria, non é relevante para o desempeflo dasfuncións do p0510 a prove r".

Debe dicir:

"Non puntuar o nivel de ga/ego superior ao Ce/ga II, xa que analizadas as funcións atribuIdas a este posto de traba//o, reco//idas no Anexo I, considerase que a dita formación
adiciona/, superior a esixida coma necesaria, non é relevante para o desempeno dasfuncións do posto a prove r".

Pazo Provincial, 6 de maio de 2019.

0 SECRETARIO DA COMISION DE VALORACION,

José Ferreiro Fe


