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Nota en relació a la convocatòria per a la selecció de 4 places d’operari del Grup E, operari de
neteja viària dels Serveis Municipals de la Brigada, de la plantilla de personal de l’Ajuntament de
Pineda de Mar, amb la modalitat d’accés lliure mitjançant sistema selectiu de concurs – oposició.
En el Butlletí Oficial de la Província de 9 de desembre de 2021 s’han publicat les bases de la
convocatòria per a la selecció de 4 places d’operari del Grup E, operari de neteja viària dels
Serveis Municipals de la Brigada, vacants a la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament, així
com s’ha anunciat la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del dia 14 de
desembre de 2021.
Atès que s’ha observat unes errades materials a les esmentades bases específiques, de caràcter
no substancial i que no alteren el seu contingut, concretament en els següents apartats:
-a laBase Tercera (requisits de les persones aspirants), apartat b), pel què fa a la titulació mínima
obligatòria exigida per participar a la convocatòria, essent correcte: «certificat d’escolaritat o
certificat d’ESO», enlloc de «graduat escolar o graduat en ESO»;
-a la Base Sisena, apartat 1, en relació a la valoració de determinades condicions de formació,
mèrits o nivell d’experiència relacionats amb la tasques pròpies, la transcripció correcte ha de ser
les tasques pròpies «d’operari de neteja viària» enlloc «d’auxiliar de mobilitat»;
-a la Base Setena.- Fase d’oposició, Quart exercici: Prova de català, en referència al certificat de
nivell de la prova ha de ser «nivell inicial A1», enlloc de «A2» o titulació equivalent;
-i a la Base Desena en referència a la proposta de nomenament en «règim de personal laboral»
enlloc de «personal funcionari de carrera».
Es deixa constància d’aquesta correcció als efectes del disposat a l’article 109.2 de la Llei
39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
La qual cosa us comuniquem als efectes oportuns.
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