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ANUNCI
De conformitat amb el que estableixen els articles 57.2 i 60 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel
qual s’aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals i 70 del Reial Decret Legislatiu
5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic, l’Ajuntament de Viladecavalls fa públic l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en la
sessió celebrada el dia 17 de juny de 2021 relatiu a l’aprovació de la modificació de l’oferta pública
d’ocupació per a l’any 2020.
“La Junta de Govern Local de la corporació ha acordat:
PRIMER.- Que s’aprovi la modificació de l’Oferta Pública d’Ocupació de l’any 2020, per a la seva
adequació als acords de Ple de febrer de 2021, en els següents termes:
Aprovar la modificació de l’Oferta Pública d’Ocupació ampliada de l’any 2020, quedant aprovada una
plaça de funcionari de carrera, detallada en el següents extrems:
FUNCIONARIS
-

Escala d’administració especial
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1

Vacants
1

SEGON.- Ordenar la publicació, un cop sigui aprovada, als diaris oficials BOPB i DOGC, així com en el
tauler d’anuncis oficials de la corporació i al web municipal, per a general coneixement. Trametre
còpia a la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya i remetre l'acord
aprovatori a l'Administració de l'Estat. També es publicarà al taulell d’anuncis electrònic oficial de
l’Ajuntament, per a general coneixement.
TERCER.- Donar trasllat de la resolució als representants del personal.”
L’Alcaldessa
Francesca Berenguer Priego
Viladecavalls, a data de la signatura electrònica
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