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L'Ajuntament de Tona convoca concurs oposició lliure per a la creació d'una
borsa de treball de tècnic/a de promoció econòmica, comerç i turisme per cobrir
les possibles baixes, permisos i altres incidències del personal.
Les bases del procés selectiu esmentat van ser aprovades per acord de la
Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 30 de setembre de 2021 i
s'han publicat al tauler d'anuncis electrònic de la pàgina web de l'Ajuntament de
Tona i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 8 d'octubre de
2021.
Les sol·licituds, degudament signades, s'adreçaran a l'alcalde i es presentaran
de forma presencial al registre general de l'Ajuntament de Tona, carrer de La
Font núm. 10, de 9 del matí a 14 de la tarda, o bé de forma telemàtica o per
qualsevol dels mitjans previstos a l'article 16.4. de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre
de procediment administratiu comú de les administracions públiques, en el
termini improrrogable de vint dies naturals següents a la data de publicació de
la present convocatòria al DOGC.
Documentació a aportar:
a) Sol·licitud segons model normalitzat (específic per aquest procés de
selecció)
b) Currículum vitae
c) Justificant de pagament dels drets de participació en el procés de selecció
d) Informe de vida laboral
Els restants i successius anuncis es faran públics únicament al tauler d'anuncis
electrònic de la pàgina web de l'Ajuntament i quan sigui preceptiu al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona i/o en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
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