
ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT

EDICTE sobre rectificació d'error material a l'Edicte sobre aprovació de la modificació de les bases
específiques i la convocatòria del procés selectiu per cobrir, mitjançant concurs oposició lliure, una plaça
d'administració especial, subescala tècnica, classe superior, grup A, subgrup A1, per al lloc de treball
d'enginyer/a, publicat al DOGC núm. 8841, de 26.1.2023 (ref. GREC2022000022).

Per decret d'alcaldia AJUN2023000069, de data 20 de gener de 2023, es modifiquen els errors materials de les
bases específiques reguladores del procés selectiu que ha de regir el concurs oposició lliure per a la selecció
d'una plaça d'enginyer/a i que es van publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) el dia 26
de gener de 2023. La part dispositiva d'aquesta resolució és la que es transcriu tot seguit:

“Resolució

1. Esmenar els errors materials i aprovar la modificació del punt 1.2 Classificació del lloc de treball i del punt
6.3 Fase de concurs apartat C que quedaran redactats de la forma següent:

.../...

1.2 Classificació del lloc:

Denominació del lloc de treball Enginyer/a

Àrea Serveis al Territori

Departament/servei/unitat Serveis al Territori, urbanisme

Plaça Administració especial. Subescala tècnics superiors

Grup i subgrup Grup A subgrup A1

Sistema selectiu: Concurs oposició lliure

Classe de personal Funcionari/ària

Nomenament/classe de contracte Nomenament

Període de pràctiques o de prova Sis mesos

Jornada 37,5 h setmanals (disponibilitat i adaptació servei)

Complement destinació Nivell 24

Retribució anual bruta (RLT) 46.386,16 euros
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../...

En el punt 6.3 Fase de concurs apartat C:

C) Acreditació de competències en tecnologies de la informació i de la comunicació (ACTIC o equivalent):
(màxim 3 punts).

C.1 Nivell bàsic: 0,50 punts.

C.2 Nivell mitjà: 1 punt.

C.3 Nivell avançat: 1,50 punts.

.../...

2. Comunicar-ho al Comitè Unitari i a comunicació.”

Vilassar de Dalt, 27 de gener de 2023

Carola Llauró Sastre

Alcaldessa

(23.031.091)
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