Dimecres, 15 de juny de 2016
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Vilassar de Dalt
ANUNCI
Assumpte: Inici i convocatòria del procés selectiu, mitjançant el sistema de concurs oposició en torn lliure per ocupar un
lloc de treball de tècnic auxiliar de cultura i festes per a la realització de diversos projectes temporals en diversos
departaments de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt per tal d'afavorir el desenvolupament econòmic local i la integració
social i laboral.
Atès que aquest procés selectiu és subjecte a les bases aprovades per decret d'alcaldia 437 de 9 de maig de 2016 que
foren publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 12 de maig de 2016.
Atès que per Decret d'alcaldia, núm. 538 de data 8 de juny de 2016, s'ha resolt modificar que el tècnic/a auxiliar de
cultura i festes de la línia 2 passi a ser de la línia 1 i iniciar i convocar el concurs oposició, per procediment d'urgència
del procés selectiu, mitjançant el sistema de concurs oposició en torn lliure per ocupar un lloc de treball de tècnic auxiliar
de cultura i festes per a la realització de diversos projectes temporals en diversos departaments de l'Ajuntament de
Vilassar de Dalt per tal d'afavorir el desenvolupament econòmic local i la integració social i laboral.
Els interessats poden presentar la sol·licitud indistintament en suport electrònic o en paper en el termini comprès entre
l'endemà de la data d'aquesta convocatòria (08/06/2016) i fins a 10 dies naturals comptadors a partir de la publicació
d'aquest anunci de convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
La qual cosa es fa pública de conformitat amb el que disposa l'article 76 del Decret 214/1990, de 30 juliol, pel qual
s'aprova el Reglament de personal al servei de les entitats local.
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