
ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR

ANUNCI núm. 103/2021 sobre la convocatòria del procés selectiu per cobrir una plaça d'oficial de
lampisteria per a l'execució d'un programa temporal (exp. 1091/2021).

Per acord de la Junta de Govern Local, en data 16 de setembre de 2021, s'ha aprovat la modificació de les
bases reguladores i la convocatòria del procés selectiu del procés selectiu d'un/a Oficial de lampisteria per a
l'execució d'un programa 'Un/a instal·lador/a especialitzat/ada en l'eficiència energètica i energies renovables',
vinculat a l'Àrea de Serveis municipals, amb la contractació com a personal laboral temporal per a l'execució
d'un programa de 3 anys i la creació d'una borsa de treball per a substitució, en cas de quedar vacant el lloc
de treball abans de finalitzar el projecte, o bé, quan es produeixi una nova necessitat per a cobrir un lloc de la
mateixa categoria i funcions iguals o similars.

De conformitat amb el que disposa l'article 76 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals, es publica el text íntegre de les bases aprovades, i que
tot seguit es transcriuen.

Les bases que regiran aquesta convocatòria està previst que es publiquin al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, al web municipal www.santpol.cat, i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Sant Pol de Mar.

El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies naturals comptadors a partir de l'endemà de la darrera
publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

Sant Pol de Mar, 22 de setembre de 2021

Albert Zanca i Brossa
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