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ANUNCI
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Es fa públic que la Junta de Govern Local de 2 d’abril de 2019 ha aprovat la rectificació
de les Bases que han de regir el procés selectiu per a la creació de dues borses de
treball, una d’operaris i una altra d’oficials de brigada amb el següent literal:
Primer.- Rectificar la base tercera de les Bases del procés de selecció
per a la creació d'una borsa de treball d'operaris/es i una borsa de
treball d'oficials de brigada de la manera següent:
A on diu:
5. Pel que fa als operaris estar en possessió d’un d’aquets títols : títol de graduat/da en Educació
Secundària Obligatòria, graduat/da escolar, tècnic/a corresponent a cicles formatius de grau
mitjà, tècnic/a auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre títol
equivalent.
Pel que fa als oficials estar en possessió del títol de tècnic superior o equivalent.
Ha de dir:
5. Estar en possessió d’un d’aquets títols : títol de graduat/da en Educació Secundària
Obligatòria, graduat/da escolar, tècnic/a corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic/a
auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre títol equivalent.
Únicament pel que fa als oficials d'instal·lacions estar en possessió del títol de tècnic superior
o equivalent.
Segon.- Rectificar la base setena, 2a fase, apartat 3 de les Bases del
procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball d'operaris/es
i una borsa de treball d'oficials de brigada de la manera següent:
A on diu:
-

Batxillerat o Tècnic superior: 0,5 punts. (En el cas dels operaris)

Ha de dir:
-

Batxillerat o Tècnic superior: 0,5 punts. (Excepte pels oficials d’instal·lacions donat que
és un requisit)

Tercer.- Publicar l'esmentada rectificació al DOGC, BOPB, al web de
l'Ajuntament i al taulell d'anuncis de l'Ajuntament. Establir un nou
termini de presentació de sol·licituds de 20 dies naturals a partir de
l'endemà de la data de la publicació d'aquesta rectificació al DOGC.

Aquest anunci es publicarà al BOPB i al DOGC. L’endemà de la publicació al DOCG
s’obrirà el termini per la presentació de sol·licituds per participar en aquest procés
selectiu. Les bases rectificades es publicaran integrament al taulell d’anuncis i al web de
l’Ajuntament de Montmeló així com la resta de publicacions en relació a aquest procés
de selecció.
L’Alcalde,
Pere Rodríguez Rodríguez
(Signat electrònicament)
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