
 

Expedient Núm.: 1998/2017
Assumpte: Procés selectiu per cobrir una plaça de Tècnic/a Auxiliar de la Biblioteca 
Vicente Aleixandre de Badia del Vallès amb constitució d’una borsa de treball

DECRET

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1998/2017, relatiu al procès de selecció per cobrir una plaça de 
Tècnic/a  Auxiliar  de  la  Biblioteca  Vicente  Aleixandre  de  Badia  del  Vallès  amb 
constitució d’una borsa de treball.

II. Relació de Fets
1. La Junta de Govern Local en la sessió ordinària celebrada el dia 11 d’octubre de 
2017, va aprovar la llista d’admesos i d’exclosos provisional, per a la cobertura d’una 
plaça de Tècnic/a auxiliar de Biblioteca – TAB – a Badia del Valès.

2. Amb data 12/10/2017 s’obre el període d’esmenes de 5 dies hàbils atenent l’article 
68  de  la  llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les 
administracions públiques, reduït per raó d’urgència.

3. El dia 19/10/2017 mitjançant decret número 2017/0843 s’aprova el llistat definitiu, 
per a la cobertura d’una plaça de TAB a Badia del Vallès i es convoca els aspirants que 
no han acreditat el certificat del nivell C de català a la prova de llengua catalana el dia 
20/10/2017 a les 10.00 hrs a l’Ajuntament de Badia del Vallès.

4. Amb data 20/10/2017 es constitueix el tribunal qualificador i es realitza la prova de 
coneixements i capacitats  de llengua catalana. El llistat de persones aptes, no aptes i 
no presentats es fa públic mitjançant anunci a la pàgina web d’aquest ajuntament i el  
tauler d’anuncis de la mateixa corporació el dia 23/10/2017.

5. El  dia 27/10/2017 el  tribunal qualificador convoca els aspirants del procés a les 
proves escrites de la  FASE A – proves de coneixements i  capacitats  – pel  23 de 
novembre 2017.

6. Vist que amb data 23/11/2017 es realitzen les proves escrites de la FASE A – proves 
de coneixements i capacitats.

7.  Vist  que  amb  data  27  de  novembre  2017  es  va  fer  públic  mitjançant  la  web 
municipal i el tauler d’anuncis del consistori, l’acta provisional de desenvolupament i el 
resultat de les proves selectives  obtingudes en la fase d’oposició juntament amb la 
valoració de mèrits de la fase de concurs, per a la cobertura d’una plaça de Tècnic/a 
Auxiliar de Biblioteca. El mateix dia s’obre un període de deu dies hàbils per fer les 
al·legacions oportunes.
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III. Fonaments de dret
1r. Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril per el qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya.

2n.Estatut Bàsic de l´Empleat Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 
d´ octubre, pel qual s´aprova el text refós de la Llei de l´Estatut Bàsic de l´Empleat 
Públic.

3er.  D’acord punt 6.7 del Mapa de la Lectura Pública de Catalunya (2014), que es 
deriva de la Llei 4/1993 i que fixa en 4 el nombre de personal tècnic auxiliar necessari 
a  les  biblioteques  locals  dels  municipis  amb  població  entre  els  10.000  i  20.000 
habitants. 

4rt. Reial decret 364/1995, de 10 de març, pel qual s'aprova el Reglament General 
d'Ingrés del Personal al Servei de l'Administració general de l'Estat i de Provisió de 
Llocs de treball i Promoció Professional.

5. Reial decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s'estableixen les regles bàsiques i els 
programes mínims al fet que ha d'ajustar-se el procediment de selecció de funcionaris 
d'Administració Local.

6è.  De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Resolució de 
l’alcaldia núm. 229/2015, de 23 de març de 2016.

Per tot això,
RESOLC

Primer. Aprovar i publicar el llistat definitiu un cop passat el període d’al·legacions i 
revisats els expedients, tal i com es detalla a l’annex I d'aquesta resolució, per a la 
provisió  d’una plaça de funcionari/ària  interí/na,  integrada a l’escala d'administració 
especial, subescala tècnica, categoria Tècnic/a auxiliar de Biblioteca -TAB-, mitjançant 
concurs oposició lliure.

Segon. Notificar el present acord als interessats mitjançant publicació a la pàgina web 
d'aquest Ajuntament i al taulell d'anuncis de la mateixa corporació. 

Badia  del  Vallès,  document  signat  electrònicament,  per  la  senyora  Eva  M.  Menor 
Cantador, alcaldessa de l’ajuntament de Badia del Vallès, en dono fe el/la secretari/a 
municipal
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ANNEX I
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