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BUTLLETÍ OFICIAL

DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

Ajuntament de L’Olleria
Anunci de l’Ajuntament de L’Olleria sobre correcció
d’errors de les bases per a la constitució d’una borsa
d’ocupació d’auxiliar d’ajuda a domicili.
ANUNCI
Atenent que en les bases i convocatòria per a la constitució d’una
borsa d’ocupació d’auxiliar d’ajuda a domicili, aprovada per Resolució d’Alcaldia numero 2019/401 de data 16-03-2019, i publicada
en el BOP de Valencia número 65 de data 3-4-2019, s’han detectat
uns errors materials, per Decret número 2019/665 de data 08-052019, s’ha adoptat el següent :
“PRIMER.- Corregir els errors materials que s’indiquen a continuació de les bases per a la constitució d’una borsa d’auxiliar d’ajuda
a domicili.
1) La base 3. REQUISITS, apartat F, primer paràgraf, queda redactat com segueix:
F) Estar en possessió del certificat de nivell B1 de coneixements de
valencià o de qualsevol dels certificats equivalents, d’acord a l’establit a l’Ordre 7/2017, de 2 de març de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la que es regulen els certificats oficials administratius de coneixements de valencià de la Junta
Qualificadora de Coneixements de Valencià, el personal examinador
i l’homologació i validació d’altres títols i certificats. Els certificats
equivalents queden detallats a l’annex II de dita Ordre i, entre el quals,
es troba el certificat de grau elemental de coneixements de valencià
de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.
2) La base 8. PROCÉS SELECTIU, A. FASE DE CONCURS, apartat 2, lletra b), queda redactat com segueix:
b) Coneixements del Valencià: Es valorarà el major nivell què es
dispose, prèvia acreditació d’estar en possessió del corresponent
certificat expedit, homologat o convalidat per la Junta Qualificadora
de Coneixements del Valencià:
Certificat de nivell B2 de coneixements de valencià: 1 punts
Certificat de nivell C1/mitjà de coneixements de valencià: 2 punts
Certificat de nivell C2/superior de coneixements de valencià: 3 punts
3) En el “Document annex I” i “ Annex II” :
On diu: B2.
Ha de dir: B1
SEGON. Concedir un nou termini de 10 hàbils per a la presentació
d’instàncies. Considerant-se vàlides les ja presentades.
TERCER. Publicar aquesta correcció d’errors tauler d’anuncis en la
pàgina web municipal i el Butlletí Oficial de la Província de Valencia, sent la data d’aquest anunci la que servirà per al còmput del
termini de presentació d’instàncies.”
El text íntegre de les bases es troba publicat en el tauler d’anuncis
de l’Ajuntament i en la pàgina web municipal (www.lolleria.org)
El termini de presentació d’instàncies serà de 10 dies hàbils, comptats des de l’endemà de la publicació de l’extracte d’estes convocatòries en el Butlletí Oficial de la província de València.
El que es fa públic per a coneixement general.
A L’Olleria, 9 de maig de 2019.—L’alcalde-president, Julià Engo
Fresneda.
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