DECRET D’ALCALDIA

Vist que l’Ajuntament d’Abrera com a política de foment de l’ocupació va preveure per
a 2017 la realització de dos Plans d’Ocupació Local, tal i com es recull a la Memòria
d’Alcaldia del pressupost municipal.

Atès que el procés selectiu G196/2016/29, aprovat per Decret d’Alcaldia núm.
2017-0051 de 10.01.17, ha quedat desert generant la necessitat de cobrir els vuits
oficials de segona administratius/ves.

Atesa la normativa vigent i tenint en compte tot el relacionat anteriorment aquesta alcaldia
en ús de les atribucions que m’atorga la Llei.
RESOLC
Primer. Aprovar les bases reguladores que ha de regir la convocatòria del procés de
selecció: G196/2017/04 de vuit oficials de segona administratius/ves, la qual s’annexa
a aquesta resolució.
Segon. Publicar les bases reguladores que han de regir la convocatòria G196/2017/04
integrament al taulell d’anuncis de l’Ajuntament d’Abrera, i al web de l’Ajuntament
http://www.ajuntamentabrera.cat/ajuntament/oferta-d-ocupacio-publica.htm.
La
informació relativa al procés de selecció es difondrà mitjançant el web.
Tercer.- Publicar l’anunci de les convocatòries al BOP.

Abrera, a data de la signatura electrònica
L’Alcalde

En dono fe
La Secretària accidental,

Jesús Naharro Rodríguez

Isabel M. de la Cerda Fernández
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Vist l’informe PE 86/2016 del Departament de Promoció Econòmica de data 21.12.16,
de motivació d’inici de procés de selecció del Primer Pla d’Ocupació Local 2017, el
qual implica la contractació de 13 treballadors amb els següents perfils: 8 oficials de
segona administratius/ves, 1 oficial de segona de brigada pintors, 1 tècnic/a d’espais
urbans, 1 tècnic/a de prevenció de riscos laborals, 1 tècnic/a de biblioteca i 1 tècnic/a
de patrimoni cultural.
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Expedient núm.: G196/2017/04.
Assumpte: Procediment de selecció de vuit oficials de segona administratius/ves del Primer Pla
d’Ocupació Local 2017.

