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Decret d’Alcaldia
Pel qual es modifica el Decret número 656/2018, de 10
d’octubre, de convocatòria del procediment selectiu d’un Tècnic
/Auxiliar de Cultura en règim laboral temporal del Programa de
Garantia Juvenil de Catalunya 2018
Fets

El Secretari ha informat de la conveniència de publicar la convocatòria al Butlletí
Oficial del a Província, per tal de millorar la publicitat de la convocatòria.
Aquest fet obliga a reduir el termini de presentació de sol·licituds de participació,
per tal de donar temps a resoldre’l dins el termini preclusiu de justificació de la
subvenció que finança el contracte.
Per allò exposat, aquesta alcaldia-presidència, a proposta del la 1a Tinent d’alcalde
i Regidora de Coordinació General, Recursos Humans, Serveis Socials Bàsics i en
exercici de les competències que té atribuïdes per la legislació de règim local vigent,

Decreta:
Primer. Modificar la Base Cinquena de la Convocatòria del Procediment Selectiu d’un
Tècnic / Auxiliar de Cultura en règim laboral temporal del Programa de
Garantia Juvenil 2018, en els següents termes:
On diu:
“Cinquena. Presentació de sol·licituds
Els aspirants que desitgin prendre part en les convocatòries hauran de fer-ho constar
mitjançant una instància normalitzada al Registre General d’aquest Ajuntament, durant
els 10 dies naturals posteriors a la darrera publicació d’aquesta oferta al BOP, Tauler
d’Anuncis i al Web Municipal.”
Ha de dir:
“Cinquena. Presentació de sol·licituds.
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Per Decret d’Alcaldia 656/2018, de 10 d’octubre, s’ha convocat el procediment
selectiu d’un Tècnic o Auxiliar de Cultura en règim de personal laboral temporal, en el
marc de la convocatòria per a l'any 2018, per a la concessió de subvencions
destinades a incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del
programa de garantia juvenil a Catalunya (Resolució TSF/1779/2018, de 16 de juliol).
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Els aspirants que desitgin prendre part en les convocatòries hauran de fer-ho constar
mitjançant la presentació de la instància normalitzada al Registre General d’aquest
Ajuntament abans del dia 23 d’octubre de 2018.”
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L’Alcalde, Dionís Guiteras i Rubio
En dono fe, El Secretari, Miquel Colom i Canal
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