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EDICTE
En relació amb el procediment relatiu a la convocatòria per a la provisió en règim
d'interinitat d'una plaça de Tècnic de Gestió, pertanyent a la plantilla de funcionaris,
integrades en l'escala d'Administració General, subescala de Gestió, adscrita al
departament d'Intervenció/Tresoreria, per part de l'Alcaldia s'ha dictat en el dia de hui la
present resolució:
“DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 644/2014
Donat compte de l'expedient tramitat en ocasió de la convocatòria per a la provisió en
règim d'interinitat d'una plaça de Tècnic de Gestió, pertanyent a la plantilla de
funcionaris, integrades en l'escala d'Administració General, subescala de Gestió,
adscrita al departament d'Intervenció/Tresoreria.
RESULTANT:
Que per resolució de l'Alcaldia de data 7 de novembre de 2.014 van ser
aprovades les bases específiques per a la convocatòria de la provisió en règim
d'interinitat d'una plaça de Tècnic de Gestió, pertanyent a la plantilla de funcionaris,
integrades en l'escala d'Administració General, subescala de Gestió, adscrita al
departament d'Intervenció/Tresoreria, dotada amb el sou corresponent al grup/subgrup
o categoria professional A2 i la resta de retribucions que li corresponguen d'acord amb
la legislació vigent, que s'oferta al torn lliure ordinari, pel sistema selectiu d'oposició.
Que les dites bases van ser publicades en el Butlletí Oficial de la Província núm.
274 de data 18 de novembre de 2.014.
Que extracte de la dita convocatòria ha sigut publicada en el Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana núm. 7408 de data 21 de novembre de 2.014
Que remés igualment extracte de la convocatòria al Boletín Oficial del Estado
es comunica per escrit de data 24 de novembre de 2.014 de la Subdirecció General de
Seguiment d'Acords i Disposicions del Ministeri de la Presidència, la no obligatorietat
de publicació en el Boletín Oficial del Estado de les convocatòries de personal interí,
d'acord amb el que establix la Disposició Addicional Primera del Reial Decret
896/1991, de 7 de juny, i l'article 27 del Reial Decret 364/1995, de 10 de març.
Atés que les bases que regeixen la convocatòria, establix en la base núm.4 que
el termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies naturals comptats a partir del
següent al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Boletín Oficial del
Estado, i per a aconseguir atorgar la més seguretat jurídica als possibles aspirants,
esta Alcaldia acorda:
PRIMER.- No procedir a la inserció d'extracte de la convocatòria en el Boletín
Oficial del Estado, donat el caràcter no obligatori de la inserció, d'acord amb les
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instruccions dictades per la Subdirecció General de Seguiment d'Acords i Disposicions
del Ministeri de la Presidència, modificant-se el contingut de les bases en este apartat.
SEGON.- Procedir a la publicació del present acord tant en el Butlletí Oficial
de la Província com en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, fent-se constar que
el termini de vint dies naturals per a la presentació de sol·licituds per a participar en el
procediment a què fa referència la base 4.2 de la convocatòria, comptarà a partir de
l'última publicació del present acord en els dits Butlletins Oficials.
Ho mana i firma el Sr. Alcalde President a Rafelbunyol a 2 de desembre de
2.014. Firmat. L'Alcalde, davant meu, el Secretari.”
Cosa que es fa pública perquè se’n prenga coneixement a Rafelbunyol a dos de
desembre de 2.014
L’Alcalde
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