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ANUNCI DE LA RECTIFICACIÓ D'UN ERROR DE TRANSCRIPCIÓ DE LES
BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS DE
SELECCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE TÈCNICS/QUES AUXILIARS
INFORMÀTICS/QUES
La Junta de Govern Local en la sessió del dia 25 de gener de 2019, va aprovar
rectificar les bases reguladores de la convocatòria i del procés de selecció per
a la constitució d’una borsa de treball de tècnics/ques auxiliars informàtics/ques
- analistes programadors/es en el sentit següent:


A la base onzena, titulada: Borsa de treball on diu:

"Els/les aspirants que no hagin estat contractats o nomenats però que hagin
superat el procés selectiu podran ser cridats per l’Ajuntament d’acord amb
l’ordre de qualificació, per a la seva contractació en règim laboral temporal per
a llocs de treball de la mateixa categoria, en el termini de dos anys, a comptar
des de la data de finalització del procés selectiu, d'acord amb el que
estableixen les bases generals de funcionament de les borses de treball de
l'Ajuntament publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona número 56,
de 21 de març de 2014.
L’Ajuntament podrà no efectuar la corresponent crida quan es tracti de
contractacions per als quals calguin uns requisits de selecció diferents."
 Ha de dir:
"Els/les aspirants que no hagin estat contractats o nomenats però que hagin
superat el procés selectiu podran ser cridats per l’Ajuntament d’acord amb
l’ordre de qualificació, per a la seva contractació o nomenament per a llocs de
treball de la mateixa categoria, en el termini de dos anys, a comptar des de la
data de finalització del procés selectiu, d'acord amb el que estableixen les
bases generals de funcionament de les borses de treball de l'Ajuntament
publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona número 56, de 21 de
març de 2014.
L’Ajuntament podrà no efectuar la corresponent crida quan es tracti de
contractacions o nomenaments per als quals calguin uns requisits de selecció
diferents.
La qual cosa es fa públic per a coneixement general.
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