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Oferta pública d’ocupació

De conformitat amb el que disposa el Reglament de personal al servei de les
entitats locals, aprovat per Decret 214/1990 es publica l’oferta pública
d’ocupació per l’any 2016, aprovada per Decret d’alcaldia 34/2016 de 2 de
maig:
“Per Acord del Ple d’aquesta Corporació s’aprova, en sessió ordinària celebrada el dia
30 de desembre de 2015, junt amb el Pressupost Municipal, la Plantilla i Relació de
Llocs de Treball d’aquest Ajuntament per a l’any 2016, i es publiquen íntegrament en el
Butlletí Oficial de la Província, núm.27, de data 10 de febrer de 2016.
Atès que en la Plantilla esmentada i la Relació de Llocs de Treball corresponent hi
figura una plaça d’ Ajudant i dotada pressupostàriament.
Atès que el titular de la mateixa ha demanat acollir-se a la pre-jubilació parcial del 75%
de la seva jornada i retribucions mitjançant escrit de data 29 d’abril de 2016 i registre
373.
Atès que la cobertura de l’esmentada plaça es necessària en el present exercici per al
bon funcionament dels serveis municipals.
Atès l’informe emès per la Secretaria d’aquesta Corporació, així com allò que
estableixen els articles 56 i següents del Reglament del personal al servei de les
entitats locals aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol.
Aquesta Alcaldia, en virtut de les atribucions que li atorga l’article 53.1.h) del Text
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril,
RESOLC
PRIMER. Aprovar l’Oferta d’Ocupació Pública d’aquest Ajuntament per a l’any 2016,
pel que fa al lloc de treball següent:
PERSONAL LABORAL
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------

Concursoposició

20 dies naturals
a publicació en
BOPG

SEGON. Publicar-ho en el e-tauler d’anuncis de la Corporació i en el Butlletí oficial de
la província de Girona amb extracte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
TERCER. Remetre una còpia de la resolució a l’Administració General de l’Estat als
efectes de la seva publicació coordinada amb la resta d’ofertes d’ocupació.
QUART. Remetre una còpia de la resolució a la Direcció General de l’Administració
Local de Catalunya.”

Osor, 9 de maig de 2016.
L’Alcalde,

Joan Pla Coll
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