
 

CORRECCIÓN  DE  ERROS  DAS  BASES  REGULADORAS  PARA  A 
CONTRATACIÓN  TEMPORAL  DE  PERSOAS  DESEMPREGADAS,  NO 
MARCO DO PLAN DE OBRAS E SERVIZOS (PLAN CONCELLOS) 2019: 
LIÑA 3  (EMPREGO PARA A CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE 
BENS  E  SERVIZOS  MUNICIPAIS)  DA  DEPUTACIÓN  PROVINCIAL  DE 
PONTEVEDRA

Visto o texto da Resolución da alcaldía do Concello de Tomiño de 9 de abril de 2019 
(Decreto  2019-0311),  relativo  á  aprobación  das  bases  nomeadas  no  título  desta 
resolución. 

E detectado un erro material no texto da mesma, en concreto no Anexo I Base cuarta, 
apartado b) Méritos, no que se omitiu o primeiro parágrafo.

Por este motivos, RESOLVO:
Ditar a corrección erros das nomeadas bases, dado que aínda que xa se iniciou o 
prazo  de  presentación  de  solicitudes,  o  texto  que  por  erro  quedou  suprimido  na 
redacción das mesmas, comunicóuselle verbalmente ás persoas candidatas afectadas 
(convocadas pola Oficina de Emprego de Tui) que se presentaron o 11 de abril  de 
2019. 

Esta  omisión  considerase  como  tal,  ao  amparo  do  disposto  no  art.  109.2  da  Lei 
39/2015 de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións 
Públicas, como un mero ERRO MATERIAL dado que se aprecia o citado erro tendo en 
conta exclusivamente os datos do propio documento administrativo no que se advirte, 
tratándose  dun  erro  claro  e  patente,  e  sen  que  se  produza  unha  alteración 
fundamental do sentido do acto podendo en consecuencia este Concello en calquera 
momento e de oficio proceder á súa rectificación material, procedendo  á vista de todo 
o anterior a  clarificar o texto da citada resolución  da seguinte maneira:

No Anexo I Base cuarta, apartado b) Méritos, falta un primeiro parágrafo, que si figura 
no Anexo II, dado que ambos anexos teñen os mesmos contidos, salvo os motivados 
polas características específicas de cada un dos postos aos que se aplican e que 
legalmente hai que establecer, pois senón estaríase a incumprir a porcentaxe máxima 
que para a valoración do concurso establece o artigo 56.3 da Lei 2/2015, de 29 de 
abril, do emprego público de Galicia.

Desta maneira no Anexo I Base cuarta, apartado b) debe comezar co seguinte texto 
que se engade:

b) Valoración de méritos,  cuxa documentación deberá presentarse no Rexistro 
Xeral do Concello de Tomiño, xunto co modelo de solicitude que facilitará o 
Concello,  entre os días  11  e  17 de abril  de 2019,  a  puntuación máxima de 
méritos sen contar a entrevista será de 3,5 puntos:

A alcaldesa, Sandra González Álvarez

Asinado en Tomiño por sinatura Dixital  Certificada na data que figura na marxe do 

presente documento.
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