
 
 

Organisme Autònom Municipal “Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València”. 

 

Anunci de l'O.A.M. “Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València” sobre modificació 

de la Base Segona, apartat Quint de les Bases  de  convocatòria per a la creació d'una borsa de 

treball de caràcter laboral temporal  en la plaça de Tècnic de Prevenció de Riscos Laborals, 

protecció civil i higiene ambiental, que s'enquadra en el grup de titulació A, subgrup A2, que 

va ser aprovada per Resolució núm. 360/17, de data 20 de juny, i publicada en el BOP núm. 

127, de data 4 de juliol de 2017. 

A N U N C I 

La Presidenta de l'O.A.M. “Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València”, en 

resolució núm. 480/17, de data 15 de setembre de 2017, ha resolt entre altres extrems: 

1.- Modificar la Base Segona, apartat Quint, de les Bases per a la convocatòria de borsa de 
treball de Tècnic de Prevenció de Riscos Laborals, protecció civil i higiene ambiental (BOP núm. 
127), quedant com seguix: 
 
“BASE SEGONA.- REQUISITS DELS ASPIRANTS. 

 

        Per a ser admesos en este procés, els/as aspirants hauran de reunir els requisits següents: 

 (…)5.- Estar en possessió de la titulació acadèmica de Llicenciat/Diplomat/Graduat en 

Arquitectura, Enginyeries, Química, Biologia, Farmàcia, Ciències Ambientals o titulació 

anàloga o en condicions d'obtindre en la data en què acabe el termini de presentació 

d'instàncies. Si és el cas, l'equivalència haurà de ser aportada per l'aspirant per mitjà de 

certificació compulsada expedida a este efecte per l'Administració competent. En el mateix 

sentit, hauran d'acreditar-se les corresponents homologacions de l'Administració espanyola 

competent respecte de les titulacions expedides en l'estranger.” 

2.- Així mateix s'ordene la publicació de la modificació de la Base Segona, apartat Quint, en el 

tauler d'anuncis de l'OAM, en la seua pàgina web, així com en el Butlletí Oficial de la Província, 

obrint-se un nou termini de presentació d'instàncies, d'acord amb la base tercera de les bases, 

de 10 dies hàbils, a comptar de la data de la seua publicació en este butlletí oficial. 

Es recorda que les instàncies presentades en el període comprés entre el 5 i 18 de juliol de 

2017, són plenament vàlides per a prendre part en el procés selectiu. 

 

 

 



 
 

 

 

El que es comunica als efectes oportuns. 

València, 18 de setembre de 2017 

 

El Secretari, p.d. El Cap del Servici 

(Per delegació de data 5 de febrer de 2010)  

 

 

Fdo.: José Manuel García Nestares 

  

 
 


