“Resolc

1. Aprovar la modificació del punt 2 de les bases Requisits de les persones aspirants
(últim paràgraf) i el punt 6.2 Segona Prova: Prova de coneixements en tecnologies
de la informació i la comunicació, que quedaran redactats de la forma següent:
En la base 2 Requisits de les persones aspirants, on diu:
.../...
Tots els requisits exigibles en aquestes bases s’han de complir en el moment en què
finalitzi el termini de presentació de sol·licituds, tret de l’acreditació del nivell exigit
per la llegua catalana i/o la llengua castellana, que podrà ser acreditat el dia de
celebració de les proves de nivell.
.../...
Ha de dir
.../...
Tots els requisits exigibles en aquestes bases s’han de complir en el moment en què
finalitzi el termini de presentació de sol·licituds, tret de l’acreditació del nivell exigit
per la llegua catalana i/o la llengua castellana i l’ACTIC que podran ser acreditats fins
al dia de celebració de les proves.
.../...
En la base 6.2 segona prova: Prova de coneixements en tecnologies de la
informació i la comunicació, on diu:
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Per Decret d’alcaldia de 15 de setembre de 2022 amb número 2022AJUN002217 s’han
aprovat les modificacions dels punts 2 i 6.2 de les bases específiques reguladores del
procés selectiu per a cobrir mitjançant concurs-oposició lliure tres places d’administració
general, subescala administrativa, vacants a la plantilla de personal funcionari de
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i una plaça d’administrativa vacant a la plantilla de
personal laboral de l’Entitat Pública Empresarial Vilassar de Dalt Aigües, EPEL-ViDA,
incloses en l’oferta pública d’ocupació per l’any 2022, la part dispositiva d’aquest acord és
la que es transcriu tot seguit:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

REF: GREC2022000095

B

EDICTE

https://bop.diba.cat

A

Àrea de serveis generals i econòmics
Recursos humans i organització

Ha de dir
.../...
Les preguntes correctes es valoraran amb 0,2 punts, les preguntes errònies
descomptaran 0,05 punts, les no contestades no descomptaran. Es valorarà sobre un
màxim de 10 punts essent necessaris per superar-la un mínim de 5 punts.
Aquesta prova es qualificarà d’APTE/A o NO APTE/A quedant exclosos/es del procés
selectiu les persones aspirants que obtinguin una qualificació de NO APTE/A.
.../...
2. Publicar les modificacions d’aquestes bases reguladores en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, així com a
l’E-Tauler (http://www.vilassardedalt.cat/tauler) i a la pàgina web de l’Ajuntament de
Vilassar de Dalt (http://www.vilassardedalt.cat/), per tal de garantir-ne el coneixement
general.
3. Comunicar-ho al Comitè Unitari i a comunicació.”

Vilassar de Dalt, 15 de setembre de 2022
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L’alcaldessa
Carola Llauró Sastre
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Aquesta prova es qualificarà d’APTE/A o NO APTE/A quedant exclosos/es del procés
selectiu les persones aspirants que obtinguin una qualificació de no apte/a.
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Les preguntes correctes es valoraran amb 0,2 punts, les preguntes errònies
descomptaran 0,05 punts i les no contestades no descomptaran.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
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