
ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

ANUNCI sobre aprovació de la segona modificació de l'oferta pública d'ocupació per a l'exercici 2019.

Mitjançant la Resolució d'Alcaldia número 2019/1403, de 8 de novembre, s'ha modificat l'oferta pública
d'ocupació tal com es detalla a continuació:

 

“Identificació de l'expedient

Modificació Oferta Pública d'Ocupació de l'exercici 2019.

 

Relació de fets Per Resolució de l'alcaldia núm. 742/2019 de data 4 de juny de 2019, s'acordà aprovar l'oferta
pública d'ocupació per l'exercici 2019 per a la incorporació de personal de nou ingrés , atenent el que disposen
els art. 69.2 i 70.1 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre , pel qual s'aprova el text refós de la Llei
de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i art. 128.1 del Reial Decret 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprovà el
Text Refós sobre disposicions legals vigents en matèria de règim local.

Amb posterioritat, en data 12 de setembre, mitjançant resolució de l'alcaldia núm. 1125/2019, s'acordà
l'ampliació de la referida oferta de manera puntual o per l'augment d'efectius d'agents de la Policia Local.

S'evidencia la necessitat de procedir a una nova modificació, amb inclusió de la plaça de Cap de Recursos
Humans, aprovada en la última modificació de plantilla, així com de diferents places de les Brigades municipals.

Atesos els antecedents exposats,

 

ES RESOL:

 

PRIMER.- Aprovar la modificació de l'Oferta Pública d'Ocupació de l'exercici 2019 amb el següent detall:

RÈGIM FUNCIONARIAL Cap de Recursos Humans. Escala d'Administració Especial. Grup A2. Núm. de places: 1

RÈGIM LABORAL Peó de Brigada de manteniment i serveis. Grup C2. Núm. de places: 3

 

SEGON.- De conformitat amb el que estableix l'art. 70.1 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre,
pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic , el termini màxim per a la
convocatòria dels corresponents processos selectius serà de dos mesos a comptar de la publicació de la present
OEP en el Butlletí oficial de la Província.

 

TERCER.- Procedir a donar-ne l'oportuna publicitat, de conformitat amb la legislació vigent i trametre la
modificació de l'oferta als òrgans competents de les diferents administracions.

Palau-solità i Plegamans, novembre de 2019 (signat l'alcalde Oriol Lozano Rocabruna)”.

 

El que es fa públic en compliment del que disposen els articles 57 i següents del Decret 214/1990, de 30 de
juliol.
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Palau-solità i Plegamans, 12 novembre de 2019

 

Oriol Lozano Rocabruna

Alcalde

 

(19.317.016)
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