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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
ALTRES ORGANISMES
MANCOMUNITAT PENEDÈS GARRAF
ANUNCI sobre l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2016.
El Vicepresident d'Hisenda i Personal sotmet a l'aprovació de la Comissió de govern de Govern de la
Mancomunitat la següent proposta d'acord:
Atès allò previst a l'article 70 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, disposa
que les necessitats de recursos humans amb assignació pressupostària que no es puguin cobrir amb els
efectius de personal existents seran objecte d'oferta pública d'ocupació.
Atès l'acord del Ple de data 21 de desembre pel qual s'aprova el pressupost d'aquesta Mancomunitat per a l'any
2016 així com la plantilla.
Vist el que disposen l'article 91 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i els
articles 59 i 60 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, en relació a l'oferta pública d'ocupació.
Atès allò previst a l'article 20 de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, pel qual s'aproven els pressupostos generals
de l'Estat per l'any 2016.
Atès que s'ha donat compliment a allò previst a l'article 37.1 c) del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30
d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
Atès les competències que té delegades aquesta Comissió de Govern en virtut del Decret de Presidència de l'1
d'octubre de 2015, en matèria de personal i funció pública.

S'ACORDA

Primer.- Aprovar l'oferta pública d'ocupació d'aquesta Entitat per l'any 2016 en els següents termes:

RÈGIM FUNCIONARIAL

Escala

Subescala/categoria

Grup Núm. Vacants Sistema selecció

Administració General Tècnic d'administració General ( intervenció)

A1

1

Concurs-oposició

Administració General Tècnic d'Administració General ( secretaria)

A1

1

Concurs-oposicó

RÈGIM LABORAL

Categoria
Administratiu/va
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Segon.- Publicar la present resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, i notificar-la a la Intervenció General i als representants de personal, tant funcionari
com laboral.

Vilafranca del Penedès, 26 d'octubre de 2016

Aureli Ruiz i Milà
Tinent d'alcalde de Serveis Centrals i Hisenda
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