EDICTE
CORRECCIÓ D'ERRADES EN LES BASES ESPECÍFIQUES DELS
PROCESSOS DE SELECCIÓ DE PROVISIÓ DE PLACES DE LA PLANTILLA
DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA DE TAE ASSESSOR JURÍDIC I
AUXILIAR CUIDADOR DE L'OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ DEL
CONSELL INSULAR DE MENORCA 2016-2017
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Es fa pública la correcció d’errors aprovada pel Consell Executiu del Consell
Insular de Menorca, de les Bases específiques dels processos de selecció de
provisió de places de la plantilla del Consell Insular de Menorca de TAE
Assessor jurídic i auxiliar cuidador de l’Oferta Pública d’Ocupació del Consell
Insular de Menorca 2016-2017, en sessió ordinària de dia 26 de novembre de
2018, que a continuació es transcriuen:
Primer.- Fer les correccions següents en les Bases específiques que regeixen
les proves selectives de l’Oferta Pública d’Ocupació 2016-2017, publicades en
el BOIB núm. 143, de 15 de novembre de 2018:
- TAE assessor jurídic: allà on diu: «Nivell de català: B2»; ha de dir: «Nivell de
català C1».
- TAE assessor jurídic: allà on diu: «En relació amb l’apartat cinquè de l’annex I
de les Bases generals, en el qual es deixa oberta la valoració d’altres mèrits allegats amb un total de fins a 1 punt com a màxim, no es valora cap mèrit espe cífic, per la qual cosa aquest punt s’acumula a la formació, que es valorarà amb
un màxim de 8 punts»; ha de dir: «En relació amb l’apartat cinquè de l’annex I
de les Bases generals, en el qual es deixa oberta la valoració d’altres mèrits allegats amb un total de fins a 1 punt com a màxim, el mèrit que es valorarà és:
Estar en possessió del Certificat de llenguatge administratiu: 1 punt».
- Auxiliar cuidador: allà on diu: «Nivell de català: B2»; ha de dir: «Nivell de català B1».
Segon.- Ordenar la publicació de les esmentades correccions.
La qual cosa es comunica perquè es prengui coneixement i tengui els efectes
que corresponguin, al mateix temps que es fa saber que contra l'acord precedent, que no esgota la via administrativa, es pot interposar, en el termini d'un
mes a partir de l'endemà de la data de publicació en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears, recurs d'alçada davant la Comissió de Govern del Consell Insular,
sens perjudici que es pugui utilitzar qualsevol altre recurs que es consideri procedent en dret.
L'esmentat recurs s'entendrà desestimat si no s’hagues notificat la resolució
quan hagin transcorregut tres mesos des de la seva interposició. Contra la des Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó - Tel. 971 35 60 50 - Fax 971 36 82 16 - www.cime.es

estimació del recurs d'alçada per silenci administratiu es pot interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma.

EL SECRETARI DEL CONSELL EXECUTIU
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