
ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE MATARÓ

ANUNCI sobre aprovació de les bases específiques i la convocatòria del procés selectiu per cobrir 16
places d’educador/a de 1r cicle d’educació infantil, grup A2, modalitat d’accés lliure per via de consolidació
de l’ocupació temporal (exp. 2019/000013714).

Per decret 2181/2019 de 29 de març, el regidor delegat de Serveis centrals, Seguretat i Bon Govern de
l'Ajuntament de Mataró, ha aprovat les bases específiques que regularan, juntament amb les bases generals
aprovades pel Ple Municipal de 17/01/2019, el procés selectiu per cobrir de 16 places d'educador/a 1r cicle
d'educació infantil, grup A2, de la plantilla de personal laboral, mitjançant concurs oposició d'accés lliure per
via de consolidació de l'ocupació temporal amb contractació com a personal laboral fix.

Les bases generals reguladores dels processos selectius de cobertura definitiva de places de la plantilla de
l'Ajuntament de Mataró per la via de consolidació de l'ocupació temporal, es troben publicades al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona de data 5 de febrer de 2019, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data
8 de febrer de 2019 i a la pàgina web corporativa (apartat Treballa a l'Ajuntament).

La convocatòria d'aquest procés selectiu, juntament amb les bases específiques, s'ha publicat al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona el 8 d'abril de 2019.

El termini d'admissió de sol·licituds per participar en aquest procés selectiu, serà de vint dies naturals comptats
a partir de l'endemà d'aquesta publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Tota la informació sobre aquest procés es pot consultar al taulell d'anuncis de la Corporació, a les Oficines
d'Atenció ciutadana, en qualsevol dels centres cívics de la ciutat, a través del telèfon 010 o 807 117 1010 (si
truca des d'un mòbil o des de fora de la ciutat de Mataró) i, a través d'Internet, a l'adreça de la pàgina web
corporativa www.mataro.cat (apartat Treballa a l'Ajuntament).

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

 

Mataró, 25 d'abril de 2019

 

Juan Carlos Jérez Antequera

Regidor delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern
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