Segons es desprèn de les bases específiques que han de regir el procés de selecció
mitjançant concurs oposició per a la provisió en propietat d’una plaça de conserge de
la plantilla de personal laboral de l’Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell (Ref. CON_2018), base 2.2 es requisit de les persones aspirants:
“2.2 Estar en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell
intermedi (B2), que expedeix la Direcció General de Política Lingüística o alguna de les titulacions equivalents, d'acord amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català i les seves posteriors modificacions i l'Ordre VCP/491/2009,
de 12 de novembre, per la qual es refonen i actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Direcció General de Política Lingüística,
modificada per l'Ordre CP/233/2010, de 12 d'abril. Així mateix, és d’aplicació el Decret
161/2002, d’11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i aranès en els processos de elecció de personal i de provisió de llocs de treball de les Administracions Públiques
de Catalunya.
Les persones aspirants que no acreditin documentalment els coneixements de llengua catalana hauran de superar una prova específica de coneixements de llengua catalana de nivell
intermedi (B2), amb caràcter obligatori i eliminatori, la qual es qualificarà d'apte o no apte.
L'acreditació del nivell de llengua catalana es podrà efectuar fins el mateix dia de la prova
de coneixements de llengua catalana.
Restaran exempts/es de realitzar la prova les persones aspirants que hagin participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció de personal per accedir a l’IMFE Mas Carandell, en què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior."
S’ha detectat un error a la base sisena relativa al desenvolupament del procés selectiu
a l’apartat 6.1.3 Tercer exercici. Coneixement de llengua catalana (de caràcter obligatori
i eliminatori) ja que hi consta que la prova de llengua catalana consistirà en la realització
d’una prova de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell de suficiència (C1),
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“Mitjançant Decret de Presidència número 2021000400, de data 27 de desembre de
2021, s’aproven les bases específiques per a la selecció de les places de l’oferta Pública
de l’any 2018 de l’Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell.

Butlletí Oficial de la Província de Tarragona | Data 27-07-2022 | CVE 2022-06497 |

Mitjançant Decret de Presidència núm. 2022000263, de data 8 de juliol de 2022,
s’aprova la rectificació puntual de les bases específiques que han de regir el
procés de selecció mitjançant concurs oposició per a la provisió en propietat d’una
plaça de conserge de la plantilla de personal laboral de l’Institut Municipal de
Formació i Empresa Mas Carandell (Ref CON_2018), segons els següent:
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quan en realitat el nivell exigit com a requisit d’entrada és el d’estar en possessió del
certificat de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell intermedi (B2).

Primer.- Aprovar la rectificació puntual de les bases específiques que han de regir el
procés de selecció mitjançant concurs oposició per a la provisió en propietat d’una
plaça de conserge de la plantilla de personal laboral de l’Institut Municipal de Formació
i Empresa Mas Carandell (Ref. CON_2018) - base sisena - relativa al desenvolupament
del procés selectiu, en els termes següents:
Allà on diu “6.1.3 Tercer exercici. Coneixement de llengua catalana (de caràcter obligatori i eliminatori). Consisteix en la realització d’una prova de coneixements de llengua
catalana equivalent al nivell de suficiència (C1).”
Ha de dir “6.1.3 Tercer exercici. Coneixement de llengua catalana (de caràcter obligatori
i eliminatori).Consisteix en la realització d’una prova de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell intermedi (B2).”
Segon.- Publicitar la present rectificació en els termes escaients, segons la normativa
aplicable. “
Reus, a la data de signatura electrònica d’aquest document
EL SECRETARI PD
Josep Alberich i Fons
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Per tot l'exposat, he resolt:
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Vist el que disposa l’article 109.2 de la Llei 39/2015, de 2 d’octubre de 2015, de règim de
les administracions públiques, i l’article 74 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim
jurídic de les Administracions Públiques de Catalunya.
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Vist l’informe de la Directora de l’IMFE de data 7 de juliol de 2022, proposant l'esmena
de l'errada detectada.

