
ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

EDICTE sobre aprovació de l'ampliació de l'oferta pública d'ocupació per a l'exercici 2016.

En compliment del que disposa l'article 70 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, l'article 91 de la Llei de bases
de règim local, l'article 56 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del
Personal al Servei de les Entitats Locals, els articles 25 i 56 del Text Únic de la Llei de la Funció Pública de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, els
articles 53.1.h) i 285 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, els articles 91 i 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local, l' article 128 del Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, els articles 5, 51 i següents de la Llei Orgànica
3/2007, de 22 de març, d'Igualtat Efectiva entre Dones i Homes així com les previsions fetes a la Llei 48/2015,
de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat pel que fa a l'oferta pública d'ocupació, es fa públic que la
Junta de Govern Local, en sessió de 26 de juny de 2016, va adoptar entre altres, els acords que es transcriuen
a continuació:

 

“1r.- L' aprovació de l' ampliació de l' oferta pública d' ocupació per a l' exercici 2016 en la plaça següent:

 

ESCALA ADMINISTRACIO GENERAL(SUBESCALA TECNIC MIG)

 

Denominació del lloc Grup Subgrup Nombre vacants Sistema de selecció

TECNIC/A MITJA/NA DE TRESORERIA A A2 1 concurs-oposició lliure

 

 

2n.- La notificació de l ´acord als Representants del treballadors del personal funcionari de l'Ajuntament de Les
Franqueses del Vallés.

3r.- La publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i la transmissió de còpia a la Direcció General
d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya i a l'Administració de l'Estat.”

 

El que es fa públic per a coneixement general.

 

Les Franqueses del Vallès, 30 de juny de 2016

 

Francesc Colomé Tenas

Alcalde
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