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Secció II. Autoritats i personal
Subsecció segona. Oposicions i concursos
AJUNTAMENT DE LLUBÍ
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Rectificació Bases Borsí Escoleta

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada en data 13 de maig de 2013, d’acord amb l’article 105.2 de la LRJPAC va aprovar la
següent rectificació d’errors, respecte a les Bases d’Educador/a infantil, publicades al BOIB núm. 66, de data 9 de maig de 2013:
On diu: “BASES ESPECIFIQUES A LA CONSTITUCIÓ D’UN BORSÍ D’EDUCADOR/A INFANTIL MITJANÇANT EL SISTEMA DE
CONCURS-OPOSICIÓ” ,
Ha de dir: “BASES ESPECIFIQUES PER A LA AMPLIACIÓ DEL BORSÍ D’EDUCADOR/A INFANTIL MITJANÇANT EL SISTEMA
DE CONCURS-OPOSICIÓ”.
On diu: “És objecte d’aquesta convocatòria la creació d’un borsa d’interins per cobrir les vacants existents o que es puguin produir i per
substituir les vacants per malaltia o altres tipus de baixa.”
Ha de dir: “És objecte d’aquesta convocatòria l’ampliació del borsí d’interins per cobrir les vacants existents o que es puguin produir i per
substituir les vacants per malaltia o altres tipus de baixa.”
On diu: “Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Batle, dictarà resolució dins el termini màxim d’un mes, per la qual
declararà aprovada la llista provisional d’admesos i exclosos i farà pública la designació del tribunal avaluador, aquesta resolució serà
exposada en el tauler d’anuncis de la corporació, a la pàgina web de l’Ajuntament (www.ajllubi.net) i al BOIB.”

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2013/69/822018

Ha de dir: “Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Batle, dictarà resolució dins el termini màxim d’un mes, per la
qual declararà aprovada la llista provisional d’admesos i exclosos i farà pública la designació del tribunal avaluador, aquesta resolució serà
exposada en el tauler d’anuncis de la corporació i a la pàgina web de l’Ajuntament (www.ajllubi.net)”.
On diu: “El primer exercici obligatori i eliminatori, consistirà en respondre a les preguntes tipus test que es formulin sobre els temes
seleccionats per l'Ajuntament a l'annex I “Temari administratiu per a l’exercici escrit” d'aquestes bases. La puntuació que s'ha d'atorgar és de
0 a 10, i és necessari obtenir una qualificació mínima de 5 punts per superar l’exercici.”
Ha de dir: “El primer exercici obligatori, consistirà en respondre a les preguntes tipus test que es formulin sobre els temes seleccionats per
l'Ajuntament a l'annex I “Temari administratiu per a l’exercici escrit” d'aquestes bases. La puntuació que s'ha d'atorgar és de 0 a 10.”
On diu: “El tribunal qualificarà aquesta prova de 0 a 10 punts. No podran continuar el procés opositor les persones que no assoleixin un
mínim de 5 punts”
Ha de dir: “El tribunal qualificarà aquesta prova de 0 a 10 punts.”
On diu: “El Tribunal elevarà la llista definitiva a l’òrgan competent perquè formuli proposta de constitució d’una borsa.”
Ha de dir: “El Tribunal elevarà la llista definitiva a l’òrgan competent perquè formuli proposta d’ampliació de la borsa d’Educador/a”.
El que es fa públic per a general coneixement.
Llubí, 14 de maig de 2013.
El Batle,
Joan Ramis Perelló
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