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ANUNCI

La junta de govern local, en sessió celebrada el dia 5 de febrer de 2018, va aprovar
l’esmena d’un error material en les bases per a cobrir un tècnic/a d’administració
general amb caràcter interí, en l’apartat III de Sol·licituds, la redacció de la qual ha
quedat de la següent forma:
“ A la instància, que també podrà presentar-se en la forma que determina l’art.
16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les
administracions publiques, haurà d’adjuntar-se el justificant de pagament de la
taxa de dret d’examen de 22,30 €, l’ingrés s’haurà d’efectuar en el número IBAN
ES86 0182 6035 4002 00081599. La presentació telemàtica de sol·licituds s’haurà
de fer a través del web www.laroca.cat.
Tanmateix va aprovar publicar aquesta esmena en el Butlletí Oficial de la província
de Barcelona, en el Diari Oficial de la generalitat de Catalunya, en Tauler d’Edictes
Electrònic de l’Ajuntament i en el tauler d’anuncis de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà i
deixar sense efecte el termini per presentar sol·licituds per participar en aquest
procés de selecció i obrir un nou termini quan es facin efectives les publicacions del
punt segon.”
En aquest sentit, s’informa que les Bases continuen essent les publicades en el
BOPB de data 18 de gener de 2018, amb les esmenes aprovades per la junta de
govern local de data 5 de febrer de 2018.
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