
ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

ANUNCI sobre ampliació de l'oferta pública d'ocupació de 2020.

Vistes les necessitats de recursos humans que han de proveir mitjançant la incorporació de personal de nou
ingrés, atenent al que disposen els arts. 69.2 i el Reial Decret Legislatiu 1/2015, 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 Legislatiu
781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós sobre disposicions legals vigents en matèria de règim
local,

Atesa la resolució d'alcaldia de data 24 de gener de 2020 per la qual s'aprovà l'oferta d'ocupació pública per a
l'exercici 2020, publicada al BOP i DOGC, ambdós de data 30 de gener de 2020, per les necessitats de provisió
d'aquelles places més urgents, sense perjudici de poder-se ampliar amb les necessitats que amb posterioritat,
es detectessin.

Atès que s'ha detectat respecte del sistema de selecció de les dues places d'agent previstes a la resolució
d'alcaldia de data 24 de gener de 2020, que el més idoni és el d'oposició

Atès l'informe favorable emès pel Cap de Recursos Humans, i dels serveis jurídics respecte de l'adopció de la
present, tot considerant allò establert pel Real Decret 463/2020, modificat posteriorment pel RD 465/2020,
segons el qual “desde la entrada en vigor del presente real decreto, las entidades del sector público podrán
acordar motivadamente la continuación de aquellos procedimientos administrativos que sean indispensables
para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios públicos”.

 

Vist allò establert a l'article 53.1 de la Llei de Bases de Règim Local

 

ES RESOL:

 

Primer.- Aprovar l'ampliació de  l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2020 i que comprèn les següents places
en la plantilla de personal funcionari:

 

Núm.
Places

Denominació Escala/Sots escala/categoria Nivell Sistema de
selecció

1 Tècnic/a  d'Administració
General

Escala d'administració General. Sots escala
Tècnica.

Tècnic Administració General

A1 Oposició Lliure

 

 

Segon.- Pel que fa a l'execució de l'Oferta Pública d'Ocupació, aprovada per resolució d'alcaldia de data 24 de
gener de 2020, així com per aquesta modificació, el termini serà l'establert a l'article 70.1 in fine del Reial
Decret Legislatiu 5/2015.

 

Tercer.- Pel que fa a les 2 places d'agent de Policia Local previstes a l'Oferta Pública d'ocupació aprovada, i
respecte de les quals es preveía com a sistema de selecció el de concurs oposició, esmenar aquesta previsió,
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preveient que el procés de selecció sigui el d'oposició lliure, pel que haurà de restar amb el contingut següent,
mantenint 1 plaça a cobrir per concurs oposició (mobilitat horitzontal):

 

Núm.
Places

Denominació Sots escala/categoria Nivell Sistema de selecció

2 Agents Policia
*

Escala d'administració Especial. Sots escala de
Serveis Especials.

C2 Oposició Lliure

1 Agent Policia Escala d'administració Especial. Sots escala de
Serveis Especials.

C2 Concurs-Oposició (Mobilitat
horitzontal)

 

* més les vacants que es puguin produir fins la finalització del procés de selecció.

 

Palau-solità i Plegamans, 8 de maig de 2020

 

Oriol Lozano Rocabruna

Alcalde

 

(20.133.036)
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