
ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DELS HORTS

ANUNCI sobre aprovació de la modificació i ampliació de l'oferta pública per l'exercici 2021.

Per Acord de Junta de Govern Local de data 19 de novembre de 2021 s'ha aprovat la modificació i l'ampliació
de l'oferta pública d'ocupació per l'exercici 2021, ajustant-se a les disposicions establertes als articles 56 i
següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, en relació als articles 55 i següents i 70 de la Llei 5/2015, de 30
d'octubre, i a l'article 19 de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per l'any
2021 i de conformitat amb les places vacants que figuren al pressupost i la plantilla aprovades juntament amb
el Pressupost de l'any 2021, amb el següent contingut:

Primer.- Aprovar la modificació de l'Oferta Púbica d'Ocupació d'aquesta corporació per a l'exercici 2021,
ajustant-se a les disposicions establertes als articles 56 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, en
relació als articles 55 i següents i 70 de la Llei 5/2015, de 30 d'octubre, i a l'article 19 de la Llei 11/2020, de
30 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2021 i de conformitat amb les places vacants
que figuren al pressupost i la plantilla aprovades juntament amb el Pressupost de l'any 2021, amb el següent
contingut:

De l'Oferta Pública d'Ocupació de l'exercici 2021, la plaça següent:

PERSONAL FUNCIONARI

NÚM.
PLAÇA

PLAÇA
VACANT

GRUP ESCALA SUBESCALA CLASSE TORN SISTEMA DE
SELECCIÓ

TAXA

1 293 C1 Administració
General

Administrativa Administratiu/va Promoció
Interna

Concurs-
oposició

-

Per la plaça següent:

PERSONAL LABORAL

NÚM. PLAÇA PLAÇA VACANT GRUP CATEGORIA TORN SISTEMA DE SELECCIÓ TAXA

1 196 C1 Administratiu/va Promoció Interna Concurs -oposició -

Segon.- Aprovar l'ampliació de l'Oferta Púbica d'Ocupació d'aquesta corporació per a l'exercici 2021, ajustant-
se a les disposicions establertes als articles 56 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, en relació als
articles 55 i següents i 70 de la Llei 5/2015, de 30 d'octubre, i a l'article 19 de la Llei 11/2020, de 30 de
desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2021 i de conformitat amb les places vacants que
figuren al pressupost i la plantilla aprovades juntament amb el Pressupost de l'any 2021, amb el següent
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contingut:

PERSONAL LABORAL

NÚM.
PLAÇA

PLAÇA
VACANT

GRUP CATEGORIA TORN SISTEMA DE
SELECCIÓ

TAXA

1 155 AP Operari/a
Neteja

Lliure Concurs -oposició Taxa Addicional estabilització ocupació
temporal

Tercer.- Donar compte d'aquest acord al Ple de la Corporació.

Quart.- Publicar aquest acord al BOP i al DOGC, al tauler d'anuncis, pàgina web i portal de transparència per
complimentar els aspectes de publicitat requerits per la legislació.

Cinquè.- Comunicar als òrgans de l'Administració de l'Estat que correspongui a l'efecte de publicació
coordinada amb la resta de les ofertes públiques d'ocupació de la resta d'administracions públiques, i trametre
còpia al Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya.

Sisè.- Donar trasllat d'aquest acord als òrgans de representació i a les seccions sindicals d'aquest Ajuntament.

Sant Vicenç dels Horts, 26 de novembre de 2021

María Peláez Moreno

Cinquena tinenta d'Alcaldia

(21.330.056)
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