
ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT

ANUNCI sobre suspensió, modificació de bases i inici de la convocatòria per a la provisió d'una plaça de
tècnic/a arxiver/a.

L'Ajuntament de Vilassar de Dalt, per decret d'alcaldia núm. 2020AJUN001495 de data 23 d'octubre de 2020,
ha resolt aprovar la suspensió, modificació de la Base 1 i la base 6.3 per l'existència d'un error material, i l'inici
de nova convocatòria del procés selectiu per cobrir mitjançant concurs oposició lliure una plaça de Tècnic/a
Arxiver/a, grup de classificació A, subgrup A1 i constitució d'una borsa de treball.

 

La Base 1, tal com queda modificada és la següent:

“.../...

La classificació del lloc de treball a proveir és la següent:

   - Denominació: Arxiver/a

   - Grup de classificació: A1

   - Complement de destinació: Nivell 20

   - Complement Específic: d'acord amb la RLT

   - Escala d'administració especial, subescala tècnica.

   - Classe: Superior

   - Règim: funcionari/ària de carrera.

   - Jornada: 50%

   - Retribucions: proporcionals a la jornada de treball.

...”

 

La base 6.3, tal com queda modificada és la següent:

“.../...

E) Experiència en tasques de docència: (màxim 0,75 punts).

 

E.1 Per haver impartit cursos relacionats amb les tasques i funcions d'arxiu, en qualsevol institució pública o
privada: 0'10 punts per cada 20 hores fins un màxim de 0'75.

...”

 

Per a la presentació de sol·licituds, per part de les persones interessades, s'estableix un nou termini de vint
dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la darrera publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i
al DOGC.

Alhora s'informa a les persones que han presentat la sol·licitud dins el termini de la convocatòria publicada al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 11 de juny de 2020 i al DOGC d'1 de juliol de 2020, que la
seva sol·licitud es tindrà per presentada, sense necessitat de cap altre tràmit, a no ser que hi hagi manifestació
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escrita, en contra, per part seva.

 

Vilassar de Dalt, 23 d'octubre de 2020

 

Carola Llauró Sastre

Alcaldessa

 

(20.300.021)
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