
ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE SANT BOI DE LLOBREGAT

ANUNCIO relativo a la convocatoria por el sistema de concurso-oposición de diecisiete plazas de
administrativos/as (N404/2019/000038).

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, en la sessió de data 23 d'octubre de 2019
va adoptar l'acord següent:

 

“Primer.- Procedir a la modificació de la base 2a lletra a) de la convocatòria pel sistema de concurs oposició de
disset places d'administratius/ves de l'escala d'Administració General, subescala administrativa, pertanyent al
grup C, subgrup C1, segons la classificació del Reial Decret Legislatiu 5/2015 de 30 d'octubre, pel qual s'aprova
el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, en el sentit següent:

 

On diu: "a) Tenir nacionalitat espanyola, o de qualsevol estat membre de la Unió Europea o la de qualsevol
dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals signats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els
sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors/ores en els termes en què s'hagi definit en el tractat
constitutiu de la Unió Europea.

O bé, tenir la condició de cònjuge de qui tingui la nacionalitat espanyola o la dels altres estats membres de la
Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret, o la condició de descendent de qualsevol dels
cònjuges, menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat que visquin al seu càrrec.

O bé, en la resta de casos en què no es tingui la nacionalitat espanyola, estar en possessió de la residència
legal a Espanya."

Ha de dir: "a) Tenir la nacionalitat espanyola o la d'altres estats membres de la Unió Europea o la dels estats
als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui
aplicable la lliure circulació de treballadors/res.

Igualment, hi poden participar, sigui quina sigui la seva nacionalitat, el/la cònjuge d'espanyol/a o de nacional
d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estigui separat/ada de dret, i els/les seus/seves
descendents i els/les descendents del/de la cònjuge, sempre que no estiguin separats/ades de dret, siguin
menors de 21 anys o més grans d'aquesta edat dependents, d'acord amb el que disposa l'article 57 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.

En tots els casos, quan finalitzi el procés, les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola
hauran d'acreditar documentalment la seva nacionalitat, o si s'escau, el vincle de parentiu amb el/la nacional
en virtut del qual es presenten i, en el cas de descendents majors de 21 anys, el fet de viure al seu càrrec.
Igualment, aquestes persones aspirants hauran de presentar declaració jurada o promesa feta pel/per la
nacional, en la qual aquest/a manifesti fefaentment que no està separat/da de dret del seu/de la seva
cònjuge."

 

Segon,- Publicar la modificació de les bases al Butlletí Oficial de la Província. L'anunci de la convocatòria serà
publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i al Boletín Oficial del Estado (BOE) indicant el
número i data de la publicació de les bases modificades. Les bases i l'anunci seran exhibits al tauler d'anuncis
de l'Ajuntament i a la intranet municipal.”

 

El text íntegre de les bases i de la corresponent convocatòria ha sortit publicat al Butlletí Oficial de la Província
de data 29 d'octubre de 2019.
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Sant Boi de Llobregat, 29 d'octubre de 2019

 

Salut González Martín

Tinenta d'Alcaldia de l'Àrea d'Actuació d'Aliances, Innovació i Govern Intern

 

(19.302.049)
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