
ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE SANT BOI DE LLOBREGAT

ANUNCIO sobre aprobación de las bases para la cobertura mediante el sistema de concurso-oposición de
una plaza de técnico/a superior(N404/2020/000044).

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, en la sessió de data 30 de desembre de
2020 ha adoptat l'acord següent:

“Primer.- Aprovar les bases per a la cobertura mitjançant el sistema de concurs-oposició d'una plaça de
tècnic/a superior, de l'escala d'Administració General, subescala tècnica, pertanyent al grup A, subgrup A1,
segons la classificació del Reial Decret Legislatiu 5/2015 del 30 d'Octubre pel qual s'aprova el text refós de la
Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic;

Segon.- Obrir la convocatòria per a la cobertura mitjançant el sistema de concurs-oposició d'una plaça de
tècnic/a superior, de l'escala d'Administració General, subescala tècnica, pertanyent al grup A, subgrup A1,
segons la classificació del Reial Decret Legislatiu 5/2015 del 30 d'Octubre pel qual s'aprova el text refós de la
Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic;

La present convocatòria està oberta a tothom que compleixi els requisits que es preveuen a les bases per les
quals s'ha de regir el procés de selecció.

Tercer.- Les bases de la convocatòria seran publicades íntegrament al Butlletí Oficial de la Província (BOP).
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. Les bases i l'anunci seran
exhibits al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i a la intranet municipal.

Quart.- El termini per a la presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils comptadors a partir de l'endemà
de l'última publicació al DOGC o al BOE.

Cinquè.- Establir que la resolució mitjançant la qual s'aprova la llista d'admesos/es i exclosos/es es publicarà al
DOGC o bé es notificarà als afectats en qualsevol de les formes previstes ens els articles 40 i 41 de la Llei
39/2015 de l'1 d'Octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas."

El text íntegre de les bases i de la corresponent convocatòria ha sortit publicat al Butlletí Oficial de la Província
de data 14 de gener de 2021.

Sant Boi de Llobregat, 14 de gener de 2021

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8323 - 22.1.20211/2 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-21015019-2021



Salut González Martín

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

(21.015.019)
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