Segon.- Modificar l’anunci de les bases generals i de les corresponents al procès de selecció
número 8/2018 de l’especialitat d’auxiliars de serveis, formalment publicades al BOP del dia 22
d’octubre de 2018, amb la següent redacció, en quant al termini de presentació sol·licituds:
«... El termini d’admissió de sol·licituds per participar en el procès és de 20 dies hàbils següents
a la data de publicació del corresponent anunci al BOP».
Tercer.- Donar publicitat d'aquesta resolució mitjançant la inserció dels corresponents anuncis
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al tauler d'edictes del Consorci i al Tauler
d’edictes electrònic de l'Ajuntament.
Granollers, 2 de novembre de 2018

https://bop.diba.cat
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El secretari, per delegació, Antoni Casañas Casañas

CVE 2018040882

« ... La sol·licitud es presentarà al registre general de l'Ajuntament de Granollers, Oficina
d’Atenció al Ciutadà ( OAC ), al carrer de Sant Josep, 7 - telèfon: 93 842 66 10, de forma
personal o bé per mitjà de qualsevol dels mitjans previstos a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, en el termini
de 20 dies hàbils següents a la data de publicació del corresponent anunci al BOP (...)».

Data 9-11-2018

Primer.- Modificar la base sisena de les bases reguladores del procés de selecció de personal
laboral per a la creació d’una borsa de treball del Consorci d’Educació Especial Montserrat
Montero, quedant redactada de la següent manera:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

En data 31 d’octubre de 2018, el President del Consorci Administratiu d’Educació Especial
Montserrat Montero ha dictat la Resolució relativa a esmenar l’error material contingut a les
bases generals i a la convocatòria dels processos de selecció de personal laboral per a la
creació d’una borsa de treball per cobrir places vacants o substitucions, en règim d’interinitat, o
qualsevol altra modalitat de contractació temporal, per a diverses especialitats, mitjançant el
procediment de concurs de mèrits del Consorci, disposant el següent:
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