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ANUNCI DE LA MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA 

RECTIFICACIÓ MATERIAL DE L’ ANUNCI DE L’ APROVACIÓ DE LES BASES DEL PROCÉS 

DE CONSTITUCIÓ D’ UNA BORSA DE TREBALL DE TÈCNICS SUPERIORS EN TS 

ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS EN XARXA (LOE) 

 
Primer.- Modificar el punt 5.2 de les bases del procés de constitució d’ una borsa de treball de tècnics 
superiors en TS Administració de sistemes informàtics en xarxa (LOE), en el següent sentit: 
 
ANTERIOR REDACCIÓ: 
 
5.2. Import de la taxa per la participació en el procés de selecció: 21 €. 
El pagament de la taxa s’haurà de materialitzar mitjançant ingrés en el compte bancari: CAJA MURCIA, amb 
núm. De compte:  ES96 0487 0355 1290 0700 3295, amb indicació del concepte: “Borsa Informàtic2018”.  
L’ordenança preveu reduccions per a persones inscrites en l’atur i per a dones amb situació de víctima de 
violència domèstica i/o en risc d’exclusió social (es pot consultar l’ordenança en el BOP de València, núm. 
181,  de data 19 de setembre de 2016). La manca de pagament de la taxa en el termini assenyalat determinarà 
la inadmissió de l’aspirant. 
 
NOVA REDACCIÓ: 
 
5.2. Import de la taxa per la participació en el procés de selecció: 21 €. 
El pagament de la taxa s’haurà de materialitzar mitjançant ingrés en el compte bancari: CAJA MURCIA, amb 
núm. De compte:  ES12 2038 6013 9360 0027 6526, amb indicació del concepte: “Borsa Informàtic2018”.  
L’ordenança preveu reduccions per a persones inscrites en l’atur i per a dones amb situació de víctima de 
violència domèstica i/o en risc d’exclusió social (es pot consultar l’ordenança en el BOP de València, núm. 
181,  de data 19 de setembre de 2016). La manca de pagament de la taxa en el termini assenyalat determinarà 
la inadmissió de l’aspirant. 
 
Segon.- Traslladar esta resolució als interessats mitjançant la inserció d’ anunci en el tauler d’ Edictes i en la 
pàgina web de la Mancomunitat de la Ribera Alta. 
 
El que es fa públic per a coneixement de tots els interessats. 
 
Alzira, 6 de setembre de 2018. 
 

 
         El secretari 
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