Edicte de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna sobre rectificació error material en les bases de
selecció per cobrir en propietat una plaça d’Arquitecte/a municipal, inclosa en l’oferta d’ocupació de
l’any 2021, publicades en el BOP num 141 de 25 de juliol de 2022.
Mitjançant Decret de l’Alcaldia num 2022-0626 de 17 d’agost s’acorda:
Vist que mitjançant Decret de l’Alcaldia num 554/2022 de 19 de juliol de 2022 es va aprovar la
convocatòria i les bases de selecció del personal per cobrir en propietat una plaça d’Arquitecte/a
municipal mitjançant procediment de selecció de concurs-oposició i constitució de borsa de treball,
publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Valencia, num 141 de 25 de juliol de 2022
Advertit error material en l’Annex II ( Sol·licitud d’admissió a proves selectives. Declaració
Responsable),en el punt numero SISE, on posa: “JUSTIFICANT D’INGRÉS DE LA TAXA DE 35
EUROS” (l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació dels serveis administratius en proves i
expedients de selecció de personal), deu de posar “JUSTIFICANT D’INGRÉS DE LA TAXA DE 65
EUROS(l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació dels serveis administratius en proves i
expedients de selecció de personal)”, tal com recull la Base 6 del mencionat Decret que assenyala “la
taxa ascendeix a SEIXANTA-CINC EUROS ( 65,00 €).”
D’acord amb el que s’estableix en l’article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Publiques, esta Alcaldia
RESOLC:
Primer.- Procedir a rectificar l’error material de les bases de selecció del personal per cobrir en
propietat una plaça d’Arquitecte/a municipal mitjançant procediment de selecció de concurs-oposició i
constitució de borsa de treball, en l’Annex II ( Sol·licitud d’admissió a proves selectives. Declaració
Responsable) en el punt numero SISE, en els següents termes:
On posa: “JUSTIFICANT D’INGRÉS DE LA TAXA DE 35 EUROS(l'ordenança fiscal reguladora de
la taxa per prestació dels serveis administratius en proves i expedients de selecció de personal)”
Deu de posar “JUSTIFICANT D’INGRÉS DE LA TAXA DE 65 EUROS(l'ordenança fiscal
reguladora de la taxa per prestació dels serveis administratius en proves i expedients de selecció de
personal)”.
Segon.- La rectificació de l’error material manifestat en la present resolució no afectarà al termini per
presentació d’instàncies.
Tercer.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Valencia i en la seu
electrònica de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna.
Quart.- Contra el present decret que posa fi a la via administrativa es podrà interposar els següents
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recursos:
a. Recurs de reposició potestatiu davant l'Alcalde d'aquest Ajuntament, en el termini d'un mes a comptar
des de l'endemà al de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província de conformitat amb els
articles 112, 115, 116, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques
b. O be, interposar directament recurs contenciós-administratiu, en el Jutjat del Contenciós-Administratiu
de València, en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la publicació del present
Decret, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció
Contenciós-Administrativa.
Tot açò sense perjudici de què els interessats puguen exercitar qualsevol altre recurs que poguera estimar
més convenient al seu dret.
Simat de la Valldigna, 17 d’agost de 2022
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