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Administració Local Diputació

Núm. 6638
diPUtAció de GirOnA  
Recursos Humans 

Anunci de modificació de les bases reguladores d’un procés de selecció 

El president de la Diputació de Girona ha dictat una resolució rela-
tiva a la modificació de les bases reguladores del procés de selecció 
per a la creació de la borsa de treball de tècnics d’assessorament 
lingüístic (grup A2), la qual estableix en la seva part dispositiva el 
que s’indica a continuació:  

• MODIFICAR l’apartat 3.1.a) de les bases reguladores del pro-
cés de selecció per a la creació de la borsa de treball de tècnics 
d’assessorament lingüístic (grup A2) aprovades per Resolució 
del president de data 12 de juny de 2017, i publicades al BOP 
núm. 117 de 20 de juny de 2017, en el sentit que el redactat cor-
recte d’aquest requisit de participació al procés de selecció és el 
següent: “a) Estar en possessió del títol de llicenciat o graduat 
universitari en filologia catalana, filologia hispànica o traducció 
i interpretació.” 

• PUBLICAR l’anunci de la modificació de les bases reguladores del 
procés de selecció per a la creació de la borsa de treball de tècnics 
d’assessorament lingüístic (grup A2) al Butlletí Oficial de la Provín-
cia de Girona i al tauler electrònic d’edictes de la Diputació de Gi-
rona. 

• OBRIR un nou període de presentació de sol·licituds de par-
ticipació al procés de selecció per a la creació de la borsa de 
treball de tècnics d’assessorament lingüístic (grup A2). Les sol-
licituds es presentaran mitjançant un model normalitzat, dis-
ponible al departament de Recursos Humans de la Diputació, o 
bé a l’adreça web www.ddgi.cat (oficina virtual > oferta d’ocu-
pació), al Registre General de la Diputació, en el termini de 20 
dies naturals comptats des de l’endemà de la publicació de mo-
dificació de la convocatòria al Butlletí Oficial de Província de 
Girona. 

• Les sol·licituds de participació que es van presentar en temps i 
forma al Registre General de la Diputació durant el primer període 
de presentació d’instàncies (entre els dies 21 de juny i 10 de juliol 
de 2017, ambdós inclosos) es consideraran vàlidament admeses a 
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la convocatòria, si compleixen amb la resta de requisits d’admissió 
que regulen les bases de la convocatòria. 

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

Girona, 27 de juliol de 2017 

Pere Vila i Fulcarà 
President 

Administració Local Diputació


