AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA / PL. DE LA CONSTITUCIÓ, 1
46750, SIMAT DE LA VALLDIGNA / CIF: P-4623300C / TELÈFON: 96 281 00 07 / FAX: 96 281 19 84

L’Alcaldia de la Corporació, per Resolució 256/2017, de 13 de juny, ha resolt pel que fa al «PLA
D’OCUPACIÓ LOCAL 2017. 3a FASE» el que consta tot seguit:
«PRIMER. Aprovar les bases del «PLA D’OCUPACIÓ LOCAL 2017.
TERCERA FASE» que han de regir el procés de selecció per a la contractació laboral temporal,
en la tercera fase que ens ocupa, d’una persona desocupada en la categoria professional
«PERSONAL DE NETEJA».
SEGON. Aprovar la despesa relativa als costos salarials i de Seguretat Social que se’n
deriven de l’execució del Pla d’Ocupació Local de l’exercici 2017, tercera fase, amb càrrec a les
aplicacions «241 13116 Pla d’Ocupació Local: Sous» i «241 16016 Pla d’Ocupació Local: Seguretat
Social» del pressupost de despeses vigent, que compten amb una dotació econòmica inicial de
24.000,00 € i 9.000,00 € respectivament.
TERCER. Ordenar la inserció de les bases reguladores de la convocatòria tant en el
Tauler d’Anuncis municipal com a la pàgina web www.simat.org / www.simat.cat a l’efecte
d’assegurar la publicitat i difusió de la convocatòria.
QUART. Donar compte de la present Resolució a la pròxima sessió plenària que es
celebre, conforme al que disposa l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, als
efectes prevists en l’article 22.2.a de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim
Local, i a les àrees administratives municipals a què afecte l’execució del programa per al seu
coneixement i als efectes oportuns.»
Ho signa l’alcalde-president, Víctor Mansanet Boïgues, en Simat de la Valldigna, a la data de la firma
electrònica.
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