Expedient núm.: 1065/2021
Resolució amb número i data establerts al marge
Procediment: Seleccions de Personal i Provisions de Llocs de treball
Data d'iniciació: 17/03/2021
En virtut de les competències Delegades:

FETS I FONAMENTS DE DRET

Segon. En data 03 de juny de es reuneixen els membres designats mitjançant Resolució
número 2021-0657, de data 31 de maig de 2022 quedant constituït el Tribunal Qualificador
de les proves selectives.
Tercer. Concloses l’entrevista i la baremació de mèrits i a la vista de l’acta final del tribunal
qualificador publicada en data 1 de juliol de 2021, mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 20210907, de data 09 de juliol de 2021, es publica el resultat final de les persones aspirants que
han superat el procés selectiu i es constitueixen les borses de treball de Treballadors/es
Socials i Educadors/es Socials per cobrir les necessitats de l’Ajuntament de Badia del Vallès.
Quart. Atès que la borsa d’educadors/res socials vigent està esgotada per manca de
persones aspirants disponibles i de conformitat amb l’apartat novè de les bases reguladores
del procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per concurs de treballadors/es
socials i educadors/es socials
Fonaments de Decret
Primer. Les bases reguladores del procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball
per concurs de treballadors/es socials i educadors/es socials
Segon. La Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
Tercer. El Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals.
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Primer. En data 07 d’abril de 2021, la Junta de Govern Local va aprovar les bases que
havien de regir el procés selectiu per a la creació i/o constitució d’una borsa de treball,
mitjançant concurs i entrevista personal, de Treballadors/es Socials i Educadors/es Socials
per cobrir les necessitats de l’Ajuntament de Badia del Vallès:

Número: 2022-0640 Data: 11/05/2022

Antecedents

DECRET

Montserrat Jiménez Molina (1 de 1)
Tinenta d'Alcaldessa segona de l'Àrea d'Economia i Serveis Centrals
Data Signatura: 11/05/2022
HASH: 63451b72833c7f3e76ca6baa44fa1407

DECRET 2A TINENTA D'ALCALDESSA

Quart. El Reial Decret 896/1991, de 7 de juny, pel que s’estableixen les regles bàsiques i els
programes mínims als quals s’ha d’ajustar el procediment de selecció dels funcionaris de l’
Administració Local.
Cinquè. El Decret Legislatiu 1/1997 pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels
preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.
Sisè. El Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s’aprova el reglament d’accés,
promoció i mobilitat de les policies locals.
Setè. El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Vuitè. El 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.

Primer. Declarar esgotada la borsa de treball de la categoria d’Educadors/es Socials Local
constituïda mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2021-0907, de data 09 de juliol de 2021, per
manca d’aspirants disponibles, deixant sense efectes l’ordre de crida i candidatures de la
borsa exhaurida.
Segon. Publicar la present resolució en el tauler d’edictes de la seu electrònica i a la pàgina
web de l’Ajuntament de Badia del Vallès, i informar al Comitè d’Empresa, Junta de Personal
i a les Seccions Sindicals.
Signat electrònicament per Montserrat Jiménez Molina.
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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D'acord amb les competències delegades pel Decret d'Alcaldia 1513/2021 de 8 de
novembre, publicat al Butlletí Oficial de la Provincia de 10 de novembre de 2021.

Número: 2022-0640 Data: 11/05/2022

Vista la proposta de resolució PR/2022/1230 de 11 / de maig / 2022.

