
 

 ANUNCI 

Rectificació d’errors dels temes 8 i 10 de les bases de selecció que regeixen el procés 
selectiu constitució Borsa Treball d’Enginyer Tècnic Industrial 

Per Decret de l’Alcaldia-Presidència, núm. 778/2018 , de data 13 d’abril  de  2018, es resol 
Rectificar les bases que han de regir el procés selectiu per a la constitució d’una Borsa de 
treball  d’enginyer  tècnic  industrial,  grup  A,  subgrup  A2  (funcionaris),  en  previsió  de  futurs 
nomenaments interins, aprobades per Decret d’Alcaldia  núm. 372/2018, de data 23/02/2018, 
atés que s’ha observat un error en els temes 8 i 10 de la convocatòria, en els següents termes: 

On diu: 

Tema 8.- Incidència del Reial Decret Llei 19/2012, de 25 de maig, de mesures urgents 
de liberalització del comerç, Llei 2/2012, de 14 de juny, de la Generalitat, de Mesures 
Urgents  de  suport  a  la  iniciativa  Empresarial  i  els  emprenedors  de  la  Comunitat 
Valenciana i del Decret Llei 2/2012, de 13 de gener, del Consell, de mesures urgents de 
suport  a  la  iniciativa  empresarial  i  als  emprenedors,  microempreses  i  menudes  i 
mitjanes empreses (pyme) de la Comunitat Valenciana, en els instruments d'intervenció 
ambiental.

Ha de dir: 

Tema 8.- Incidència de la Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de 
liberalització del comerç i determinats servicis, Llei 2/2012, de 14 de juny, de la 
Generalitat, de Mesures Urgents de suport a la iniciativa Empresarial i els emprenedors 
de la Comunitat Valenciana i del Decret Llei 2/2012, de 13 de gener, del Consell, de 
mesures  urgents  de  suport  a  la  iniciativa  empresarial  i  als  emprenedors, 
microempreses i menudes i mitjanes empreses (pyme) de la Comunitat Valenciana, en 
els instruments d'intervenció ambiental.

On diu: 

Tema  10.-  Reial  Decret  786/2001.  Reglament  de  seguretat  contra  incendis  en  els 
establiments industrials.

Ha de dir: 

Tema 10.-  Reial Decret 2267/2004.  Reglament de seguretat contra incendis en els 
establiments industrials.

DOCUMENT FIRMAT ELECTRÒNICAMENT

 


	barcode1: 
		esPublico Gestiona - Ajuntament de Vinaròs
	2018-04-13T14:02:05+0200
	Vinaròs
	ENRIC PLA VALL - DNI 22531546X
	ho accepto




