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ESTAT

1.- Cantisano López, Maria Jesús, Gestor Intervenció secretaria, de l' Ajuntament d'El Papiol.Signat
20/11/2019 14:48

APROVAT
20/11/2019 14:48

ACTUACIONS DE SELECCIÓ DE PERSONAL MUNICIPAL
Expedient: E:2019_2844

NÚM.

09/19
MD 7090

(Unitat Funcional de RRHH)

EXP.E:2019_2844: BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ D’UN
OPERARI/PEÓ D’OBRES I SERVEIS PER L’AJUNTAMENT DEL PAPIOL CORRESPONENT
AL GRUP RETRIBUTIU (O CATEGORIA) AP AMB DEDICACIÓ COMPLERTA I RÈGIM
LABORAL (09/2019).

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 9216787 PP3FW-A4AO4-EBAG1 36CC526D266189942C2975264C2E80E77DCC787F) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

CORRECCIÓ D’ERRADES

En relació al document de bases indicat a l’encapçalament
52Y3D-JBX84-DNQTX S’han detectat errors en la base PRIMERA.

amb

CPV:

En conseqüència i a efectes de la correcció, a continuació s’especifica la redacció
correcta de la base indicada segons l’acord de la Junta de Govern Local núm. 0721J19
de data 20/11/2019 amb codi electrònic de validació CPV :5S25V-NQPXR-V2OBZ.
“PRIMERA.- Objecte i procediment de selecció
És objecte d’aquesta selecció la provisió d’un lloc de treball de Peó d’obres i serveis en
règim laboral, mitjançant contracte temporal del tipus d’interinitat (substitució per IT).
L’esmentat lloc de treball s’enquadra en el grup de titulació/retributiu AP segons l’article
76 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TREBEP), amb un complement de destí nivell 10 i un
complement específic 75, el qual no es considera lloc de treball estructural de la Plantilla.
La cobertura d’aquest lloc de treball es finança totalment amb recursos no finalistes
d’aquest Ajuntament.
La contractació es realitzarà en règim de jornada complerta (100%) corresponent a un
total de 37,50 hores setmanals.
L’operari/a tindrà el seu lloc principal de treball en l’equip de la brigada municipal i podrà
realitzar tasques en tots els edificis municipals així com en qualsevol carrer, parc, etc. del
municipi del Papiol.
Aquest procés selectiu s’emmarca en el procediment (de selecció) especial o simplificat
regulat a l’article 10 del TREBEP i a la resta de les disposicions concordants que són
aplicables.
(...)”

Signat
Maria Cantisano López (responsable de tramitació)
DEPARTAMENT DE SECRETARIA GENERAL
(Signatura electrònica)

