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CONVOCATÒRIA PER A LA COBERTURA D’11 PLACES DE TÈCNIC/A SUPERIOR EN ART I
HISTÒRIA, MITJANÇANT OPOSICIÓ LLIURE

Anunci informatiu rectificació bases

S’informa a les persones aspirants que s’ha detectat un error material en les bases de la
convocatòria per a la cobertura d’11 places de Tècnic/a Superior en Art i Història.
Atès el que disposat l’article 109.2 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, s’escau ESMENAR la base 3.1.d) en
el sentit següent:
On diu:
“d) Estar en possessió del títol universitari de Grau en arqueologia, conservaciórestauració de béns culturals, Grau en ciències de l'antiguitat, Grau en arts i disseny,
Grau en arts, o Grau o llicenciatura en belles arts, història, geografia, humanitats, hi
Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de la corresponent homologació
del Ministeri d'Educació i Formació Professional.”
Ha de dir:
“d). Estar en possessió del títol universitari de Grau en arqueologia, conservaciórestauració de béns culturals, Grau en ciències de l'antiguitat, Grau en arts i disseny,
Grau en arts, o Grau o llicenciatura en belles arts, història, geografia, humanitats,
història de l'art, antropologia social o cultural, o titulació equivalent.
Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de la corresponent homologació
del Ministeri d’Educació i Formació Professional.”
Properament la proposta de rectificació serà presentada a la Comissió de Govern per si
s’escau la seva aprovació.
No obstant, i mentre aquesta proposta de rectificació de temari no sigui aprovada i
publicada en els diaris oficials corresponents, s’avança per coneixement de totes les
persones interessades el present anunci.
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