EDICTE
La Junta Rectora de la Mancomunitat Municipal de Can Sellarès, en sessió
celebrada el dia 22 d’abril de 2021, va adoptar entre d’altres l'acord de modificació
de la plantilla de personal, en els següents termes:

Plantilla de personal de la Mancomunitat Municipal de Can Sellarès /
2021
Personal Funcionari
Escala

Subescala

Funcionaris Habilitació Nacional Secretaria-Intervenció

Núm. Situació
Llocs
1
EXIMIT
(*)

Personal Laboral
Categoria
Administratiu/va
Auxiliar Administratiu/va
Subaltern

Grup /Subgrup Num. Llocs
C1
1
C2
1
E/AP
3

Vacants
0
0
3 (**)

Resum Nombre de Llocs de Treball – Plantilla 2021

Personal Funcionari
Laborals
Total

Places
1
5
6

Vacants
1
3
4

Notes:
(*) Aquest lloc consta com a EXIMIT atès que s’està tramitant expedient per a sol·licitar a la Direcció General
d’Administració Local l’exempció de l’obligació de la Mancomunitat de Can Sellarès de mantenir el lloc de
treball de secretaria, subescala secretaria-intervenció, reservat a personal funcionari d’habilitació nacional. El
sistema establert per a l’exercici de les funcions reservades per tal de garantir el seu exercici efectiu és per
funcionari d’habilitació nacional d’algun del municipis que integren la Mancomunitat (Gavà o Viladecans),
segons preveu l’article 10.2 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, que regula el règim jurídic dels funcionaris
d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, o bé mitjançant la figura de l’acumulació, prevista i
regulada per l’article 50 del mateix Reial Decret 128/2018.
(**) Aquests tres llocs, que es troben vacants, es troben ocupats interinament.
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La qual cosa se sotmet a informació pública per un termini de quinze dies, a
comptar des de l’endemà de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial
de la Província, per tal que els interessats puguin presentar les al·legacions que
considerin pertinents.
Viladecans, a data de la signatura electrònica.
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(Per ordre del President),
El Secretari de la Mancomunitat Municipal Can Sellarès.
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