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Corrección das bases específicas do proceso selectivo para a formación duha bolsa de emprego temporal para postos de operario PS 5/2020

O alcalde ditou o 19 de novembro a resolución núm. 2502/2020, que a continuación se transcribe literalmente:

“Advertido erro nas bases específicas para a formación dunha bolsa de emprego con carácter interino para a postos 
de persoal laboral ou persoal funcionario de operario da brigada de obras e servizos aprobada polo Decreto da Alcaldía 
núm.2346/2020, do 6 de novembro (BOP núm. 155, 18-9-2020).

Onde se reflicte: “PRIMEIRO EXERCICIO, teórico: consistirá en contestar durante un período máximo de 30 minutos un 
cuestionario formulado polo Tribunal inmediatamente antes do seu comezo e baseado no temario completo (parte xeral 
Anexo V das bases xerais e base 9ª das específicas). Estará composto por vinte preguntas con catro respostas alternativas, 
sendo só unha delas correcta”.

O correcto é: “PRIMEIRO EXERCICIO, teórico: Consistirá en contestar durante un período máximo de 30 minutos un 
cuestionario formulado polo Tribunal inmediatamente antes do seu comezo e baseado no temario completo (parte xeral 
Anexo V das bases xerais e base 9.ª das específicas). Estará composto por vinte preguntas con catro respostas alter-
nativas, sendo só unha delas correcta. Cada resposta correcta puntuará 1 punto, as respostas deixadas en branco non 
puntuarán. A cualificación máxima é de 20 puntos”. 

Considerando o disposto no artigo 109.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das 
administracións públicas e en virtude das atribucións conferidas polo artigo 21.1g) da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora 
das bases de réxime local, RESOLVO:

1. Corrixir os erros da ditas bases nos termos expostos, quedando a seguinte redacción:

“PRIMEIRO EXERCICIO, teórico: consistirá en contestar durante un período máximo de 30 minutos un cuestionario for-
mulado polo Tribunal inmediatamente antes do seu comezo e baseado no temario completo (parte xeral Anexo V das bases 
xerais e base 9.ª das específicas). Estará composto por vinte preguntas con catro respostas alternativas, sendo só unha 
delas correcta. Cada resposta correcta puntuará 1 punto, as respostas deixadas en branco non puntuarán. A cualificación 
máxima é de 20 puntos”.

2. Outorgar un novo prazo de 5 días hábiles para a presentación de solicitudes, contados a partir do día seguinte ao 
da publicación desta corrección de erros no BOP. Aquelas persoas aspirantes que xa presentaran a súa solicitude non terán 
que volver a presentala, ao considerarse correctamente presentadas dentro do prazo xa aberto.

3. Ordenar a publicidade desta resolución.”. 

O que se publica para xeral coñecemento.

Sada, 20 de novembro de 2020.

O alcalde

Óscar Benito Portela Fernández
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