EXPEDIENT NÚM.: 2756/2019
ASSUMPTE: Aprovació de la primera fase de l’oferta pública d’ocupació per a personal de nova incorporació i
cobertura de necessitats de personal per promoció interna i mobilitat horitzontal per a l’exercici 2019.

Vist que en data 04 de desembre de 2018 el Ple de l’Ajuntament d’Abrera, en sessió
extraordinària, aprovà inicialment el pressupost per a l’exercici 2019, les bases
d’execució i la plantilla de personal, aprovant-se definitivament el 04 de gener de 2019
(publicació BOPB de data 11.01.19).
Vist l’acord de Ple de data 31.01.19 de rectificació d’errors materials de la plantilla de
personal 2019 (publicació BOPB de data 12.02.19 i DOGC de data 11.02.19).

Atès l’article 70 del 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.
Atès l’apartat primer de l’article 285 del 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.
Atesa la lletra g) de l’apartat primer de l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local.
Atès l’apartat segon de l’article 6 i article 41 del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel
qual s’aprova el Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals.
Atès que els criteris generals de l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2019 han estat
objecte de negociació amb la representació del personal d’acord a la lletra l) de l’article 37
del 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.
RESOLC
Primer.- Aprovar la primera fase de l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2019 de
l’Ajuntament d’Abrera, segons el detall següent:
PERSONAL FUNCIONARI
GRUP
SUBGRUP
A

A1

A

A2

C

C2

ESCALA

SOTSECALA

PLAÇA

Administració
general
Administració
especial
Administració
especial

Tècnica superior

TAG

Tècnica mitjana

Gestor/a de projectes
de seg. i tècn.
Agent

Serveis especials
Bàsica

NÚM.
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1
1
3

SISTEMA
SELECCIÓ
Concurs
oposició
Concurs
oposició
Concurs
oposició

DECRET

Oscar Buxeres Soler (2 de 2)
Secretari
Data Signatura: 21/05/2019
HASH: b6664ef2e97d36eb30d157c9e92118f9

Vist l’article 19 de la Llei 6/2018, de 04 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat
per a l’any 2018, relatiu a l’oferta pública d’ocupació.

Número: 2019-0790 Fecha: 21/05/2019

Vist que l’Ajuntament d’Abrera, en sessió ordinària del Ple de data 28 de març de 2019 va
aprovar inicialment la modificació de la plantilla de personal per a l’exercici 2019,
aprovada definitivament del 26 d’abril de 2019 (publicació BOPB de data 03.05.19 i
DOGC de data 08.05.19)
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Jesús Naharro Rodríguez (1 de 2)
Alcalde
Fecha Firma: 21/05/2019
HASH: 2b75fd3249bbca7c8d5003a5dd59495d

DECRET D’ALCALDIA

Segon.- Determinar les places reservades a promoció interna per a l’any 2019, com a
mesura d’ordenació i planificació en matèria de personal en el exercici de la potestat
d’autoorganització.
PERSONAL FUNCIONARI
GRUP
SUBGRUP
C

C1

ESCALA

SOTSECALA

PLAÇA

Administració
Especial

Serveis Especials
Intermèdia

Sergent

NÚM.
PLACES
2

SISTEMA
SELECCIÓ
Concurs
oposició

Tercer.- Proveir per concurs de mobilitat horitzontal les següents places:
GRUP

SUBGRUP

ESCALA

SOTSECALA

PLAÇA

A

A2
A2

Serveis Especials/
Executiva
Tècnica

Inspector/a

A

Administració
especial
Administració
especial

NÚM.
PLACES
1

Arquitecte/a Tècnic/a

1

SISTEMA
SELECCIÓ
Mobilitat
horitzontal
Mobilitat
horitzontal

L’Alcalde

Jesús Naharro Rodríguez

En dono fe
El secretari,
Oscar Buxeres Soler

DECRET

Abrera, a data de la signatura electrònica
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Cinquè.- Notificar aquesta resolució a la representació de personal.

Número: 2019-0790 Fecha: 21/05/2019

Quart.- Efectuar la publicació corresponent a l’oferta pública d’ocupació per a l’any
2019 al BOP i al DOGC.

