
ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP

ANUNCI sobre modificació del Decret d'Alcaldia 2021-0665, de 17 de febrer de 2022, d'aprovació de les
bases específiques i convocatòria pública del procés selectiu d'una plaça de tècnic superior en Recursos
Humans, funcionari de carrera de l'escala d'administració especial, grup de classificació A1, de
l'Ajuntament de Mont-roig del Camp, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure.

El Decret d'Alcaldia número 2021-0852 d'1 de març de 2022, resolt:

1.- Esmenar la Base 10.2.3 Procés selectiu, Fase concurs Titulacions acadèmiques, del Decret d'Alcaldia
número 2022-0665 de 17 de febrer de 2022, pel qual es van aprovar les bases específiques i convocatòria
pública que regeixen el procés selectiu d'una plaça de tècnic/a superior de Recursos humans, funcionari/a de
carrera, classificada a l'escala d'administració especial, subescala tècnica, grup A, subgrup A1, mitjançant el
sistema de concurs-oposició lliure, segons s'indica a continuació:

On deia:

“10.2.3. Titulacions acadèmiques (màxim 3 punts)

Per les titulacions acadèmiques, diferents de l'exigida per a prendre part en el procés selectiu, que tinguin
relació directa amb la plaça a proveir, segons el següent detall:

- 2 punts per doctorat.

- 1,6 punts per mestratges

- 0,7 punts per postgraus.

- 1,8 per llicenciatura/grau superior diferent de la aportada per a ser admès.

- 1,4 punts per grau mig universitari diferent de l'aportat per a ser admès.”

Ha de dir:

“10.2.3. Titulacions acadèmiques (màxim 3 punts)

Per les titulacions acadèmiques, diferents de l'exigida per a prendre part en el procés selectiu, que tinguin
relació directa amb la plaça a proveir, segons el següent detall:

- 2 punts per doctorat.

- 1,6 punts per mestratges

- 0,7 punts per postgraus.

- 1,8 per llicenciatura/grau superior relacionat/da amb les funcions a desenvolupar diferent de la aportada per
a ser admès.”

2. La resta de les bases i contingut del Decret 2021-0665 de 17 de febrer no es modifiquen.

3. Publicar la rectificació de les bases específiques i convocatòria a la seu electrònica de la Corporació, en el
Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a la web de l'Ajuntament.
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Mont-roig del Camp, 2 de març de 2022

Fran Morancho López

Alcalde

(22.061.077)
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