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Edicte
Anunci en relació a la correcció d’errada material a les Bases de la convocatòria per a la creació d’una
borsa de treball amb la qual donar cobertura a les vacants i/o necessitats de personal temporal o
nomenaments d’interinitat de places amb la categoria d'auxiliar administratiu/va de l’Ajuntament de Pineda
de Mar, aprovada per acord de la Junta de Govern Local de data 22 de novembre de 2021.
En el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 202110142125, de data 26 de novembre de 2021,
es va publicar el text íntegre de les bases reguladores, així com s’ha anunciat la convocatòria al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya del dia 2 de desembre de 2021.
Atès que s’ha observat una errada material a les esmentades bases específiques, de caràcter no substancial
i que no altera el seu contingut, concretament en el següent apartat: Base Desena- Funcionament de la
borsa de treball, en el seu paràgraf 6 è, quan diu: “Així mateix, excepcionalment, s’ha de deixar constància
que hi ha una altra borsa de treball de la mateixa categoria la qual té vigència fins el proper mes de juny de
2019, per la qual cosa els aspirants que formin part d’aquesta primera llista d’espera tindran prioritat
davant dels aspirants que constitueixin la llista objecte de la present convocatòria, amb les condicions de
crida establertes a les anterior bases.”
Excloent en la seva totalitat l’esmentat paràgraf de les bases.
Per decret de l’Alcaldia de data 29 de desembre de 2021, es procedeix a la correcció de les esmentades
bases per a la convocatòria del procés de selecció referit de conformitat amb el disposat a l’article 109.2 de
la Llei 39/2015, de règim jurídic de les administracions públiques.
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