
ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE BANYOLES

EDICTE sobre aprovació de les bases generals que han de regir les proves selectives per a la provisió en
propietat de places que figuren a l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2020 i 2021 corresponents a la taxa
de reposició ordinària i la convocatòria i les bases específiques de les proves selectives per a la provisió,
en propietat, de dues places d'auxiliar d'administració general (règim funcionari), d'una plaça de tècnic/a
mitjà de contractació (règim funcionari), d'una plaça d'auxiliar de turisme (règim laboral) i d'una plaça de
conserge d'esports (règim laboral), incloses a l'oferta pública d'ocupació 2020 i 2021.

De conformitat amb el que disposa l'article 76 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament del personal al Servei de les Entitats locals, es fa públic que, per acord de la Junta de
Govern Local de la Corporació de data 19 d'abril de 2021, s'han aprovat les bases generals i la convocatòria i
les bases específiques que han de regir els processos de selecció per a la provisió, en propietat, de dues places
d'Auxiliar d'administració general (règim funcionari); d'una plaça de Tècnic/a mig contractació (règim
funcionari), d'una plaça d'Auxiliar de turisme (règim laboral); i d'una plaça de conserge esports (règim
laboral), incloses a l'Oferta Pública d'Ocupació 2020 i 2021, taxa de reposició, el text íntegre de les quals s'ha
publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, número 75 (edicte número 3261) de data 21 d'abril de
2021, a l'e-tauler i a la seu electrònica de l'Ajuntament de Banyoles.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de l'última
publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o en Butlletí Oficial de l'Estat.

Banyoles, 21 d'abril de 2021

Miquel Noguer i Planas
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