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La Junta de Govern Local, d'este Excel.lentíssim Ajuntament, en sessió ordinària del 
dia 13 d' octubre de 2015, van adoptar entre altres, el següent ACORD:

EXP.  2430/2015  CONTRACTACIÓ  DE  PERSONAL  EN  EL  MARC  DEL 
PROGRAMA  D'AJUDES  ECONÒMIQUES  DESTINADES  A  LA  REALI TZACIÓ 
D'INVERSIONS  FINANCERAMENT  SOSTENIBLES:  MODIFICACIÓ  I 
RECTIFICACIÓ DE LES BASES.

Vist l'acord de Junta de Govern Local del dia 5 d'octubre de 2015, pel qual es van 
aprovar les bases per a la contractació de personal en el marc del programa d'ajudes 
econòmiques destinades a la realització d'inversions finacerament sostenibles.

Atés que l'esmentat acord no contempla el lloc, l'horari  i les dates de presentació de 
sol.licituds per a participar en la corresponent selecció.

Vista la proposta subscrita pel Regidor Delegat de Recuros Humans i pel Regidor 
Delegat d'Hisenda, en la qual expressa la necessitat de modificar al base quarta i 
rectificar la base vuitena de les que regeixen  el procés selectiu per a la contractació 
de  personal  en  el  marc  del  programa  d'ajudes  econòmiques  destinades  a  la 
realització d'inversions financerament sostenibles.

Considerant  el  que  es  disposa  en  l'article  105.2  de  la  Llei  30/1992,  de  26  de 
novembre,  de Règim Jurídic  de les  Administracions  Públiques  i  del  Procediment 
Administratiu Comú, sobre revocació d'actes i rectificació d'errors, a tenor del qual 
les  Administracions  públiques  poden  rectificar  en  qualsevol  moment,  d'ofici  o  a 
instàncies dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els 
seus actes.

La Junta de Govern Local,  ACORDA :

Primer:  Modificar la base quarta de les que regeixen el  procés selectiu per a la 
contractació de personal en el marc del programa d'ajudes econòmiques destinades 
a la realització d'inversions financerament sostenibles, afegint el següent paràgraf:

Determinar per a la presentació de sol.licituds, els dies 15,16,19 i 20 d'octubre, en 
horari de 10:00 a 14:00 hores, en la Casa de la Joventut de Xàtiva, mitjançant el 
model d'instància que es troba a disposició dels interessats en la web municipal, 
www.xativa.es.

Segon: Rectificar  el  criteri  de  baremació  inclòs  en  la  base  vuitena,  de  les  que 
regeixen el procés selectiu per a la contractació de personal en el marc del programa 
d'ajudes  econòmiques  destinades  a  la  realització  d'inversions  financerament 
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sostenibles,  i  més concretament el  que es detalla en la  2a fase,  valoració de la 
situació familiar de l'aspirant, quedant redactat de la següent forma:

On diu “estar inclòs en un procés d'integració i inserció social”, ha de dir “estar inclòs 
en  un  procés  d'integració  i  inserció  social  consistent  en  trobar-se  complint  una 
mesura  judicial  en  medi  obert  o  haver  complit  condemna i  trobar-se  en  recerca 
d'ocupació”.

El que s'informa perquè en prengueu coneixement i efectes convenients.

Amparo Mateu Cerdà                                            Ana Bolinches Martínez
Directora Àrea Règim Interior Responsable Departament
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