Exp. Núm. 2021/1028
EDICTE
Pel qual es fa públic la Resolució de l’Alcaldia núm. 2021/765, d’11 de maig,
d’aprovació del resultat del procés de selecció per cobrir mitjançant Comissió de
Serveis un lloc de treball de Tècnic/a mig de Recursos Humans :
“Fets
Vista la finalització del procés selectiu per cobrir mitjançant comissió de Serveis per
mobilitat funcionarial el lloc de treball de Tècnic/a Mig de Recursos Humans, grup de
classificació A, subgrup A2, vacant temporalment a la plantilla de funcionaris de
l’Ajuntament de Ripollet.
Fonaments de dret
De conformitat amb el que preveu l’article 81 i 84 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, d’acord amb el que estableixen els articles 185 a 188 del Reglament de Personal
al servei de les Entitats Locals, aprovat per Decret 214/1990, de 30 de juliol, que regulen
els diversos supòsits en què es pot disposar una comissió de serveis, i d’acord amb les
bases de la convocatòria aprovades per Junta de Govern Local de data 23 de febrer de
2021, publicades al BOPB núm. CVE 202110028555, de data 9 de març de 2021 i al DOGC
Núm. CVE-DOGC-B-21056047-2021, de data 2 de març de 2021, i d’acord amb la
proposta de la Comissió de Valoració, segons els seu informe de data 29 d’abril de 2021,
del resultat del procés de selecció.
I de conformitat amb l’article 21.1.h de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local.
RESOLC
Primer.- Aprovar el resultat del procés selectiu per cobrir per mobilitat funcionarial el
lloc de treball de Tècnic/a Mig de Recursos Humans vacant temporalment, essent el/la
senyor/a amb DNI núm. ******345-Q, la persona proposada per la Comissió de
Valoració per cobrir el lloc de treball, sempre i quan presenti els documents degudament
compulsats.”

Ripollet, a data de la signatura digital

