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Ajuntament de Fontanars dels Alforins
Anunci de l’Ajuntament de Fontanars dels Alforins sobre aprovació definitiva del Pressupost General de la Corporació 2016.

ANUNCI
Aprovat definitivament el Pressupost General de l’Ajuntament per al 2016, al no haver-se presentat reclamacions en el període d’exposició 
pública, i comprensiu aquell del Pressupost General d’este Ajuntament, bases d’execució, plantilla de personal, de conformitat amb l’article 
169 del Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i l’article 20 del Reial 
Decret 500/1990, de 20 d’abril, es publica el resum del mateix:
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PLANTILLA DE PERSONAL 
 

1) FUNCIONARIS: 
 

Denominació Grup CD ESC Àrea NÚM. Situació 

Secretaria-Intervenció A1 20 HE SI 1 
Reservada 

(Comissió de servicis) 

 

Denominació Grup CD ESC Àrea NÚM. Situació 

Auxiliar Administrativa D (C2) 12 AG SEC 1 Propietat 

Auxiliar Administrativa D (C2) 16 AG INT 1 Propietat 

 

2) PERSONAL LABORAL:  


Denominació Dedicació NÚM. 

Encarregat servicis municipals Jornada completa 1 

Peó servicis municipals Jornada completa 1 

Auxiliar atenció al públic Jornada completa 1 

Cuiner Centre Cívic Jornada parcial (25 hores/setmanals) 1 

Auxiliar Centre Cívic 
Jornada Parcial (25 hores/setmanals) 

Borsa de treball 
1 

Netejadora dependències municipals Jornada completa 1 

Netejadora dependències municipals 
Jornada completa 
Borsa de treball 

1 

Professor Educació Permanent d'Adults 
Jornada parcial (15 hores/setmanals) 

Borsa de treball (9 mesos) 
1 

Mestre escola infantil 
En funció del curs escolar 

Borsa de treball  
1 

Auxiliar de guarderia Borsa de treball (segons necessitats) 1 

Auxiliar telecentre/biblioteca Jornada parcial (20 hores/setmanals) 1 

Socorristas 
En funció de l'obertura de la piscina 

municipal 
2 

 
            

                
                  














La dita aprovació podrà ser impugnada davant de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa, amb els requisits, formalitats i causes assenyalades 
en l’article 170 i 171 del Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i en la 
forma i terminis que establixen les normes de la dita Jurisdicció.
A Fontanars dels Alforins, a 3 de març del 2016.—L’alcalde, Julio Ramón Biosca Llin.
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