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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS
AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI
ANUNCI sobre publicació de les bases i la convocatòria del procés selectiu d'una plaça de tècnic/a
mitjà/ana de serveis personals, adscrit al Negociat d'Educació.
L'Alcalde, mitjançant el Decret d'Alcaldia número 310 de data 8 de març de 2021, ha resolt:

“Primer: Aprovar les bases específiques reguladores del procediment selectiu per a la cobertura, mitjançant
concurs oposició lliure, d'una plaça de Tècnic/a mitjà de serveis personals, vacant a la plantilla de personal
laboral de l'Ajuntament de Molins de Rei, adscrita al Negociat d'Educació, grup de classificació A2, d'acord amb
l'oferta pública d'ocupació aprovada per a l'exercici 2017.

Segon: Ordenar la publicació de les bases reguladores d'aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona (BOPB), al e-tauler d'anuncis de la Corporació i a la pàgina web de l'Ajuntament.

Tercer: Convocar el procés selectiu un cop publicades les bases de la convocatòria al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya ( DOGC)

Quart: Contra aquesta Resolució les persones interessades podran interposar potestativament recurs de
reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que ha pres l'acord en el termini d'un mes a
comptar des de l'endemà de la seva publicació al BOPB, segons la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Igualment les persones interessades podran interposar
qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.”

Les bases específiques reguladores del procediment selectiu per a la cobertura, mitjançant concurs oposició
lliure, d'una plaça de Tècnic/a mitjà de serveis personals, vacant a la plantilla de personal laboral de
l'Ajuntament de Molins de Rei, adscrita al Negociat d'Educació, grup de classificació A2, d'acord amb l'oferta
pública d'ocupació aprovada per a l'exercici 2017, han sortit publicades al BOPB del dia 22 de març de 2021,
per tant des de l'endemà que surti publicat el present anunci al DOGC s'inicia el termini de presentació
d'instàncies per participar en aquest procés selectiu, que serà de 20 dies naturals. Si el darrer dia de
presentació d'instàncies coincidís en dissabte, s'entendria el termini prorrogat fins al primer dia hàbil següent.

Molins de Rei, 24 de març de 2021

Xavi Paz Penche
Alcalde
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