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Secció II. Autoritats i personal
Subsecció segona. Oposicions i concursos
AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

169679 Modificació de les bases reguladores del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball
d'Arquitectes, personal funcionari interí, de l'Ajuntament de Eulària des Riu

Per Decret d'Alcaldia de data 11 de maig de 2021 s'ha adoptat el següent acord:

"[...] . Rectificar la convocatòria i les bases del procés selectiu per a la constitució d'una Borsa d'Arquitectes de l'Ajuntament dePRIMER
Santa Eulària des Riu, aprovades per Decret de 2 de març de 2021, en els termes que s'expressen a continuació:

On diu:

“FASE CONCURS

Per serveis prestats a l'Administració Pública, 0,20 punts per cada mes complet fins a un màxim de 14 punts.
Forma d'acreditació: Vida laboral i, a més, certificat de serveis prestats expedit per l'òrgan competent de la corresponent administració
pública, on constarà la denominació de les places o llocs de treball que s'hagin ocupat amb expressió del temps que s'hagin ocupat.
Únicament es valorarà experiència professional quan, de la documentació aportada, es desprengui que els serveis prestats han estat en plaça o
lloc d'Arquitecte Superior.
No es computaran com a serveis prestats el temps en pràctiques o beques.
Serà necessari obtenir una puntuació mínima de 2,40 punts de serveis prestats per continuar en el procés selectiu.”

Ha de dir:

“FASE CONCURS

Per serveis prestats a l'Administració Pública, 0,20 punts per cada mes complet fins a un màxim de 14 punts.
Forma d'acreditació: Vida laboral i, a més, certificat de serveis prestats expedit per l'òrgan competent de la corresponent administració
pública, on constarà la denominació de les places o llocs de treball que s'hagin ocupat amb expressió del temps que s'hagin ocupat.
Únicament es valorarà experiència professional quan, de la documentació aportada, es desprengui que els serveis prestats han estat en plaça o
lloc d'Arquitecte Superior.
No es computaran com a serveis prestats el temps en pràctiques o beques.”

. Declarar que es manté inalterable la resta de la convocatòria i bases aprovades per Decret de 2 de març de 2021 i publicades alSEGON
BOIB núm. 35, de 13 de març de 2021, en tots els seus termes.

. Obrir un nou termini de 10 dies hàbils, comptats a partir del següent al de la data de publicació de la resolució corresponent en elTERCER
BOIB.

. Respecte dels aspirants que s'hagin presentat, declarar la conservació dels actes referits a la presentació de la sol·licitud i la totalitatQUART
dels documents aportats.

. Per garantir el principi d'igualtat de tracte respecte als aspirants que ja hagin presentat la sol·licitud de participació en el terminiCINQUÈ
establert en la convocatòria, aprovada per Decret de 2 de març de 2021 i publicada al BOIB núm. 35, de 13 de març de 2021, els requisits
establerts i dels mèrits a valorar en la fase de concurs, hauran de d'estar referits com a màxim a la data de finalització del termini de
presentació de sol·licituds establert en aquesta resolució. [...] "

en el dia de la signatura electrònica Santa Eulària des Riu, (12 de maig de 2021)

La alcaldessa
Maria del Carmén Ferrer Torres
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