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Edicte de rectificació de l’edicte d’aprovació de les bases reguladores del
procés selecctiu per a la constitució d'una borsa de treball de personal tècnic/a
mig d'àmbit cultural
Vist que a l’edicte d’aprovació de les bases s’ha detectat un error material.
Al BOP, número 143, de data 24 de juliol de 2018, a la pàg. 41, edicte 6547, la
cinquena base, 2a fase, diu :
"2a. Fase. Resolució d’un supòsit pràctic
Obligatori i eliminatori. Consisteix en la resolució, per escrit, d'un cas pràctic
que l'òrgan seleccionador proposi sobre el contingut del temari de l’Annex I, a
més d'una entrevista personal sobre qüestions vinculades a les funcions de la
plaça i l'experiència professional de l'aspirant. Aquesta fase es valorarà amb un
total de 10 punts. Per accedir a la fase següent (valoració de mèrits) s'ha
d'haver obtingut un mínim del 50% en aquesta."
I hauria de dir:
"2a. Fase. Resolució d’un supòsit pràctic
Obligatori i eliminatori. Consisteix en la resolució, per escrit, d'un cas pràctic
que l'òrgan seleccionador proposi sobre el contingut del temari de l’Annex I i
Annex II, a més d'una entrevista personal sobre qüestions vinculades a les
funcions de la plaça i l'experiència professional de l'aspirant. Aquesta fase es
valorarà amb un total de 10 punts. Per accedir a la fase següent (valoració de
mèrits) s'ha d'haver obtingut un mínim del 50% en aquesta."
Aquest error material es rectifica, de conformitat amb l’article 109.2, de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
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