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Secció II. Autoritats i personal
Subsecció segona. Oposicions i concursos
AJUNTAMENT DE MURO

4889 Correcció errades borsa peó brigada obres

El batle d'aquest Ajuntament, en data 09 de juny de 2020 ha resolt literalment:

«Resolució del batle per la qual s'aprova correcció d'errades a les bases de peó brigada d'obres

Vist que en data 01 de juny es va aprovar la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball per a la contractació laboral de peó de la
brigada d'obres, les bases de la qual es van publicar al BOIB núm. 103, de 06 de juny de 2020.

Vist que se n'ha detectat error material i, en virtut de l'Article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques, en el qual s'estableix que “Les Administracions Públiques podran, així mateix, rectificar en qualsevol
moment, d'ofici o a instàncies dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.

RESOLC

 Rectificar els errors materials observats la base segona apartat f), convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball per a laPRIMER.
contractació laboral de peó de la brigada d'obres, les bases de la qual es van publicar al BOIB núm. 103, de 06 de juny de 2020.

ALLÀ ON DIU:

f) La no acreditació del requisit exigit en aquest apartat obligarà a les persones aspirants a la superació d'una prova específica d'acreditació
del nivell de català exigit, la qual serà prèvia, qualificant-se d'apte/no apte i de caràcter eliminatori. La realització de la prova específica
s'haurà de sol·licitar, juntament amb les instàncies, dins el termini de presentació de sol·licituds

HA DE DIR:

f)Acreditar el requisit de coneixements de la llengua catalana corresponents al nivell B1 o equivalent. a no acreditació del requisit exigit en
aquest apartat obligarà a les persones aspirants a la superació d'una prova específica d'acreditació del nivell de català exigit, la qual serà
prèvia, qualificant-se d'apte/no apte i de caràcter eliminatori. La realització de la prova específica s'haurà de sol·licitar, juntament amb les
instàncies, dins el termini de presentació de sol·licituds

 Publicar aquesta resolució al BOIB»SEGON.

 

Muro, 1 de juny de 2020

El batle
Antoni Serra Sastre
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