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ANUNCI D’ESMENA D’ERRADA DE TRANSCRIPCIÓ EN ANUNCI DEL 
PROCÉS SELECTIU PER LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL 
PER A COBRIR VACANTS I/O SUBSTITUCIONS EN LA CATEGORIA 
D’AUXILIAR TÈCNIC/A DE RÀDIO, EN RÈGIM LABORAL I MITJANÇANT 
CONCURS-OPOSICIÓ

Detectats errors de transcripció en l’ANUNCI DELS RESULTATS DE LA PROVA 
TEÒRICA PRÀCTICA DEL PROCÉS SELECTIU PER LA CONSTITUCIÓ D’UNA 
BORSA DE TREBALL PER A COBRIR VACANTS I/O SUBSTITUCIONS EN LA 
CATEGORIA D’AUXILIAR TÈCNIC/A DE RÀDIO, EN RÈGIM LABORAL I 
MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ, pel que fa al termini establert per a la 
presentació dels mèrits al·legats i en aplicació de l’article 109.2 de la Llei 
39/2015, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, 
relatiu a la rectificació d’errors materials, de fet o aritmètics per part de 
l’Administració, es procedeix a la seva esmena de la manera següent: 

On diu:

 “Les persones aspirants que han obtingut un mínim de 10 punts i que, per 
tant, han superat la fase d’oposició, disposen de 3 dies hàbils, comptadors a 
partir de la data de publicació d’aquest anunci a la web i a l’e-tauler, per 
aportar la documentació acreditativa dels mèrits al·legats segons s’estableix a 
l’apartat segona fase: concurs de la base 8a de les bases reguladores d’aquest 
procés selectiu.” 

Ha de dir: 

“Les persones aspirants que han obtingut un mínim de 10 punts i que, per tant, 
han superat la fase d’oposició, disposen de 3 dies hàbils, comptadors a partir 
de l’endemà de la data de publicació d’aquest anunci a la web i a l’e-tauler, per 
aportar la documentació acreditativa dels mèrits al·legats segons s’estableix a 
l’apartat segona fase: concurs de la base 8a de les bases reguladores d’aquest 
procés selectiu” 

Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital

La secretària del Tribunal
Arantxa Lara Corral

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 12cfcb11c0ff468fbc6cde8080ba4e23001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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