Xavier Ortega Codines (1 de 2)
Secretari Municipal
Data Signatura: 16/03/2022
HASH: ba591f57f658d422eb8e4474313362e5

CERTIFICAT
EXPEDIENT NÚM.

ÒRGAN COL·LEGIAT

DATA DE LA SESSIÓ

295/2022

Junta de Govern Local

16/03/2022

EN QUALITAT DE SECRETARI/A d'AQUEST ÒRGAN, CERTIFICO:
Que en la sessió celebrada en la data a dalt indicada es va adoptar el següent acord:
APROVAR L'OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ INICIAL D’AQUESTA CORPORACIÓ
PER A L’ANY 2022, DE CARÀCTER PARCIAL (EXPEDIENT 295/2022)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

FETS I FONAMENTS DE DRET

Primer. Aprovat pel Ple d’aquest Ajuntament, en sessió celebrada el dia 24 de novembre de
2021, el Pressupost Municipal per a l’any 2022, juntament amb la Plantilla de personal i la
Relació de Llocs de Treball d’aquesta Corporació.
Segon. De conformitat amb la legislació vigent que disposa que dins del primer trimestre de
cada any natural, han d’aprovar l’oferta pública d’ocupació, d’acord amb el pressupost i la
plantilla de personal aprovat.
Tercer. Havent-se informat amb la representació sindical aquesta oferta pública en data 3
de març de 2022.
Legislació aplicable
Llei 30/1984, de 2 d'agost de mesures de per a la reforma de la funció pública.
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local.
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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Relació de Fets

Reial Decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s'estableixen les regles bàsiques i els
programes mínims pels quals ha d'ajustar-se el procediment de selecció dels
funcionaris de l'Administració Local.
Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic
dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció
pública.
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.
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.
Llei 22/2021, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2022.
Vista la proposta de resolució PR/2022/672 de 11 / de març / 2022.

RESOLUCIÓ

Grup

Subgrup

Núm. Vacants

Denominació

Relació

A

A1

1

Tècnic/a d’Administració General

Funcionari

A

A2

1

Coordinador de Brigada Municipal

Laboral

C

C1

2

Administratiu/va

Funcionari

C

C2

3

Agent Policia Local

Funcionari

Segon. L’esmentada oferta podrà augmentar-se en un 10 per cent addicional en els termes
de l’article 56.1 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en
un text únic de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública i
el seu termini d’execució no podrà excedir el termini màxim de tres anys.
Tercer. L'aprovació d'aquesta oferta no descarta la possibilitat d'aprovar amb posterioritat
altres ofertes públiques d'ocupació de caràcter parcial, així com de modificacions posteriors,
d'acord amb la normativa vigent, si finalment es materialitza l'aprovació de la nova relació
de llocs de treball, la qual cosa condicionarà el número de places que finalment seran
ofertades.
Quart. Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, i notificar-la als representants de personal, tant funcionari com
laboral, i a les seccions sindicals.
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Primer. Aprovar l’Oferta pública d’ocupació inicial d’aquesta Corporació per a l’any 2022, de
caràcter parcial, que resta constituïda pel següent llocs de treball:

I, perquè consti, signo aquest certificat amb el vist i plau de l'Alcaldessa.
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