
 

Expedient núm.: 977/2018
Resolució amb número i data establerts al marge
Procediment: Selecció de Personal i Provisió de Llocs
Assumpte:  Aprovació de l'Oferta Pública d'Ocupació per a l'any 2018, de l’Escala 
d'Administració Especial, Subescala de Serveis Especials

DECRET

Identificació de l’expedient

Expedient número 1150/2018, relatiu a l'aprovació de l'Oferta Pública d'Ocupació  
corresponent a l'exercici 2018.

Relació de Fets

1. Atenent a l’Acord del Ple d'aquesta Corporació, en sessió extraordinària celebrada 
el dia 14 de febrer de 2018, es va aprovar, juntament amb el Pressupost Municipal, la 
Plantilla i  el Catàleg de Llocs de treball d'aquest Ajuntament per a l'any 2018, sent 
publicades  íntegrament  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de  Barcelona, núm. 
CVE2018011270, de data 21 de març de 2018.

2. D’acord amb la citada Plantilla i corresponent Catàleg de Llocs de treball figuren 
vacants i dotades pressupostàriament diverses places, la cobertura de les quals es 
considera  necessària  en  el  present  exercici  per  al  bon  funcionament  dels  serveis 
municipals.

3. Examinada la documentació que acompanya l’expedient, així com l'informe de la 
directora de l’Àrea de Serveis Centrals de l’Ajuntament de Badia del Vallès.

Fonaments de Dret

1. Articles  91 i 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,  Reguladora de les Bases del 
Règim Local.

2. Segons disposen els articles 56 i següents del Reglament del Personal al Servei de 
les Entitats Locals aprovat per Decret 214/1990, de 30 de juliol.

3. De conformitat amb l'establert en l'article 53.1.h) i article 285 del Text Refós de la 
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d'abril.

Resolució,

Per tot això, 
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RESOLC

PRIMER. Aprovar l'Oferta d'Ocupació Pública d'aquest Ajuntament per a l'any 2018, 
que conté els següents llocs de treball:

PERSONAL FUNCIONARI

Escala d'Administració Especial/Subescala de Serveis Especials:

GRUP SUBGRUP CLASSIFICACIÓ Núm. 
VACANTS

DENOMINACIÓ

C C1 Policia Local 1 Sergent/a

C C1 Policia Local 3 Agents

SEGON. El cost salarial d’aquests nomenaments s’assignarà del pressupost municipal 
vigent i a càrrec de les partides pressupostàries 1501.1321.12003 i 1501.1321.16000 o 
per vinculació jurídica si no existeix suficient pressupost a les partides indicades.

TERCER. Que es publiqui en el tauler d'anuncis de la Corporació i en el Diari Oficial  
de la Generalitat de Catalunya.

QUART. Que  es  remeti  a  l'Administració  General  de  l'Estat  a  l'efecte  de  la  seva 
publicació coordinada amb la resta d'ofertes d'ocupació.

CINQUÈ. Que es remeti còpia de la resolució a la Direcció general de l'Administració 
Local de Catalunya.

Badia  del  Vallès,  document  signat  electrònicament,  Eva  Maria  Menor  Cantador, 
alcaldessa de l’ajuntament de Badia del Vallès.
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