
ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

ALTRES ORGANISMES

INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA

ANUNCI sobre esmena a l'Anunci sobre les bases i la convocatòria de 9 places de tècnic/a 2 (branca
agrícola) mitjançant concurs oposició lliure per a Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal (exp.
31/2018-SF_OP), publicades al DOGC núm. 7604, de 23 d’abril, al BOPB de 20 d’abril de 2018 i a la Gaseta
Municipal de 23 d’abril de 2018.

En relació a les bases de la convocatòria de 9 places de tècnic/a 2 (branca agrícola) mitjançant concurs
oposició lliure per a Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal, publicades al DOGC número 7604 de 23
d'abril de 2018, al BOPB de 20 d'abril de 2018 i a la Gaseta Municipal de 23 d'abril de 2018, concretament en
el punt 7 “Fase d'oposició”, cal esmenar el text: “El resultat de la fase d'oposició serà la suma de les
puntuacions obtingudes en la prova de coneixements generals, prova de coneixements ofimàtics i prova
psicotècnica de competències”, quedant modificat de la següent manera: “El resultat de la fase d'oposició serà
la suma de les puntuacions obtingudes en la prova de coneixements generals, prova de coneixements tècnics
pràctics i valoració de competències professionals” i en el punt 10 “Acreditacions de la documentació original”,
cal esmenar el text “Una vegada publicat el llistat de major a menor puntuació, les dues persones candidates
amb major qualificació disposaran d'un termini de 10 dies naturals per aportar els originals de la documentació
presentada en la sol·licitud sobre els requisits de participació i els mèrits per la seva compulsa”, quedant
modificat de la següent manera: “Una vegada publicat el llistat de major a menor puntuació, les nou persones
candidates amb major qualificació disposaran d'un termini de 20 dies naturals per aportar els originals de la
documentació presentada en la sol·licitud sobre els requisits de participació i els mèrits per la seva compulsa”.

Tot això, de conformitat amb les proves previstes en les bases esmentades i d'acord amb el que disposa
l'article 81.1 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les
entitats locals

 

Barcelona, 3 de maig de 2018

 

P. d. (16.10.2015)

Sílvia Ruiz de Valdívia i Martin

Secretària delegada accidental
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