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

128853 Correció d'errades en el text de les bases específiques per a la constitució de la borsa de treball de
Tècnic mig d'Agent d'Ocupació i Desenvolupament local -AODL- de l'ajuntament de Sóller

Havent-se observat error en la transcripció del text de les Bases Específiques que regiran la convocatòria del procés selectiu per a laun 
constitució d'una borsa de treball de Tècnic mig d'Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local -AODL- de l'Ajuntament de Sóller, publicat
en el BOIB núm. 48 de 10 d'abril de 2021, es comunica a totes les persones interessades l següent rectificació:a 

"A la Base Segona. Condicions dels aspirants.

d) "Estar en possessió de la titulació exigida: Títol universitari de grau en Dret, grau en Turisme, grau en Relacions Laborals iA l'apartat 
Recursos Humans, grau en Administració i Direcció d'Empreses, Diplomatura de Ciències Empresarials, Diplomatura en Relacions Laborals,
o estar en condicions d'obtenir-lo en la data en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds. En el cas que la titulació s'haja obtingut a
l'estranger s'ha d'acreditar la corresponent homologació, d'acord amb el que regula el RD 967/2014, de 21 de novembre"

- Ha de dir:

«d) Estar en possessió de la titulació exigida: Titulació universitari de Grau o de Llicenciat o de Diplomat en Dret, en Turisme, en Relacions
Laborals i Recursos Humans, en Administració i Direcció d'Empreses, Diplomatura de Ciències Empresarials, Diplomatura en Relacions
Laborals o estar en condicions d'obtenir-lo en la data en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds. En el cas que la titulació s'haja, 
obtingut a l'estranger s'ha d'acreditar la corresponent homologació, d'acord amb el que regula el RD 967/2014, de 21 de novembre».

El termini de presentació de sol·licituds per poder participar en aquesta convocatòria serà de 5 dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà
que es publiqui la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB). Quan el darrer dia del termini sigui inhàbil, s'entén prorrogat
al primer dia hàbil següent.

Les sol·licituds de participació en aquesta convocatòria ja presentades en el termini anterior no a presentar".s'han de tornar 

 

Sóller, 23 d'abril de 2021

El batle president
Carlos Simarro Vicens
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