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ALELLA

ANUNCI

de l’Ajuntament d’Alella, sobre aprovació d’unes bases.

De conformitat amb el que disposa l’article 76 del Decret 214/1990, de 30 de ju-
liol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals i per 
acord de la Junta de Govern Local, de data 11 d’agost de 2011, s’aproven les bases 
i la convocatòria del concurs oposició lliure per a la provisió d’una plaça de Tècnic 
Superior Economista, funcionari de carrera, grup de classificació A, Subgrup A1, 
inclosa en l’oferta pública d’ocupació de 2010.

La convocatòria d’aquest procés selectiu, conjuntament amb les bases aprovades, 
s’han publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 5 de setembre 
de 2011.

El termini d’admissió de sol·licituds per participar en aquest procés selectiu convo-
cat serà de vint dies naturals comptats a partir de l’endemà de l’últim anunci publicat 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o al Butlletí Oficial de l’Estat.

Alella, 6 de setembre de 2011

FÉLIX-JOSÉ VALDÉS CONDE

Secretari general
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