
ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE VILADECAVALLS

ANUNCI relatiu a la modificació de les bases del procés selectiu d'un/a monitor/a de menjador de la llar
d'infants i la constitució de la borsa de treball.

Per decret d'alcaldia, núm. 2022DECR000223, de 1 de març de 2022 s'ha resolt la modificació de les bases del
procés selectiu d'un/a monitor/a de menjador de la llar d'infants i la constitució de la borsa de treball,
inicialment aprovades per resolució d'alcaldia núm. 2022DECR000031, de data 17 de gener de 2022.

La resolució és la que es transcriu literalment a continuació:

“MODIFICACIÓ DE BASES PROCÉS SELECTIU 1 MONITOR/A DE MENJADOR DE LLAR D'INFANTS I
CONSTITUCIÓ DE BORSA DE TREBALL

Vist que en data 25 de gener de 2022 es va publicar al BOPB la convocatòria i bases íntegres aprovades per
Decret d'alcaldia 2022DECR000031, de 17 de gener de 2022, relatiu al procés de selecció d'un/a monitor/a de
menjador de llar d'infant i la constitució d'una borsa de treball.

Vist que es considera convenient, modificar dos punts dels requisits de les condicions d'accés dels participants
al procés, en concret els indicats a la base 3ª apartats g) i h), ja que no són obligatoris per al
desenvolupament de les tasques pròpies del lloc de treball objecte de la convocatòria, d'acord amb la fitxa de
funcions aprovada i vigent.

Vist que la modificació de les bases comporta obrir un nou termini de presentació d'instàncies i la seva
publicació als diaris oficials, per a general coneixement.

Vistes les bases reguladores proposades pel Servei de Recursos Humans, de data 25 de febrer de 2022, que
consten a l'expedient.

Vista la proposta de la Regidora de Gestió de Persones i Desenvolupament del talent.

Per tot això, i en virtut de les competències que m'atribueix l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local, en concordança amb l'article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i normativa
concordant,

RESOLC:

PRIMER. – Aprovar les bases modificades del procés selectiu d'un/a monitor/a de menjador i constitució de
borsa de treball, i que consten a l'expedient, donar publicitat als diaris oficials d'acord amb les bases i obrir un
nou termini de presentació d'instàncies de 20 dies naturals a partir de l'endemà de la convocatòria del procés
selectiu al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

SEGON.- Donar publicitat de les bases modificades íntegres i del nou termini de presentació d'instàncies al
web, e-tauler, per a general coneixement.
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TERCER. -: Ratificar aquesta resolució a la propera sessió de la Junta de Govern Local que es celebri.”

Aquesta modificació es fa pública al BOPB i al DOGC, així com al tauler electrònic (e-tauler) de la corporació i
al web municipal, per a general coneixement.

Queda obert un nou termini de presentació d'instàncies, que serà de 20 dies naturals, comptats a partir del dia
següent al de la publicació d'aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, publicant-se els
successius anuncis al taulell electrònic d'anuncis de la Corporació (e-Tauler) i a la pàgina web municipal.

Viladecavalls, 7 de març de 2022

Francesca Berenguer Priego

Alcaldessa

(22.067.049)
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