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Al Butlletí Oficial de la Província del dia 18 de maig de 2021 s’han publicat les bases i
la convocatòria del PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA CREACIÓ D’UNA
BORSA DE PERSONAL CORRESPONENT A TÈCNIC/A AUXILIAR DE
BIBLIOTECA DE L’AJUNTAMENT DE TIANA.

Pàg. 1-2

Havent-se detectat un error material en la transcripció del número de compte on
fer l’ingrés dels drets d’examen, es corregeix el mateix, en la forma següent:

CVE 202110077378

Base Tercera, apartat g), on diu:
TERCERA.- REQUISITS DE ELS/LES ASPIRANTS

-

S’haurà d’adjuntar el corresponent resguard acreditatiu del pagament en el
moment de la presentació de la sol·licitud. En cap cas, el pagament dels drets
d’examen suposarà la substitució del tràmit de presentació, en temps i forma, de
la instància per participar en la convocatòria.
No es procedirà a la devolució de les taxes per drets d’examen en els supòsits
d’exclusió del procés selectiu per causa imputable a l’interessat.

-

-

Gaudiran d’exempció de pagament de les taxes aquelles persones que acreditin
una discapacitat igual o superior al 33%.

Gaudiran d’una bonificació del 50% a les taxes previstes aquelles persones que
acreditin la condició d’aturats degudament inscrits al Servei d’ocupació.”=
Ha de dir:
TERCERA.- REQUISITS DE ELS/LES ASPIRANTS

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Nom complert i NIF de l’aspirant.

B

-

Data 31-5-2021

g)
Haver satisfet la taxa per drets d'examen que d'acord amb l'ordenança fiscal
número 11 és de 20,50 euros.
La taxa de drets d'examen que es fixa ha de ser satisfeta prèviament per les persones
aspirants efectuant l’ingrés al compte de l’Ajuntament del BBVA ES81-0182-60354900-1150-1978, segons el següent
- Cal indicar: “Selecció Tècnic/a auxiliar de Biblioteca”
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EDICTE RECTIFICACIÓ ERRADA.

g)
Haver satisfet la taxa per drets d'examen que d'acord amb l'ordenança fiscal
número 11 és de 20,50 euros.

-

S’haurà d’adjuntar el corresponent resguard acreditatiu del pagament en el
moment de la presentació de la sol·licitud. En cap cas, el pagament dels drets
d’examen suposarà la substitució del tràmit de presentació, en temps i forma, de
la instància per participar en la convocatòria.
No es procedirà a la devolució de les taxes per drets d’examen en els supòsits
d’exclusió del procés selectiu per causa imputable a l’interessat.

-

-

Pàg. 2-2

Nom complert i NIF de l’aspirant.

CVE 202110077378

-

Gaudiran d’exempció de pagament de les taxes aquelles persones que acreditin
una discapacitat igual o superior al 33%.

Data 31-5-2021

Gaudiran d’una bonificació del 50% a les taxes previstes aquelles persones que acreditin
la condició d’aturats degudament inscrits al Servei d’ocupació.”=
Tiana, 25 de maig de 2021
L’ALCALDESSA
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Signat: Marta Martorell Camps.
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Cal indicar: “Selecció Tècnic/a auxiliar de Biblioteca”

B

-
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La taxa de drets d'examen que es fixa ha de ser satisfeta prèviament per les persones
aspirants efectuant l’ingrés al compte de l’Ajuntament del BBVA ES82-0182-60354900-1150-1978, segons el següent

