²6R22386W4G22081V0BLU4»
Codi de
²6R22386W4G22081V0BLU4»
verificació
6R22386W4G22081V0BLU
Procediment 1461 Selecció de personal per concurs-oposició
Expedient núm. 5211/2019

Document 121643/2019

F_RESOLUCION
Ajuntament de La Garriga
Alcaldia
Data 09-12-2019
Número ALC/1623/2019

RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA
ÀREA FUNCIONAL Recursos Humans

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot verificar a https://seu.lagarriga.cat/seu/validacio

IDENTIFICACIÓ
Resolució per declarar deserta la plaça de tècnic/a superior adscrita a Serveis Econòmics, grup
A1
ANTECEDENTS
El dia 28 d’octubre de 2019 es realitza la prova pràctica del procés de selecció d’una plaça de
tècnic/a superior adscrita a Serveis Econòmics, grup A1, per a cobrir temporalment una plaça
vacant del personal de l’Ajuntament de la Garriga.
El Tribunal declara la convocatòria de la plaça deserta perquè cap de les persones presentades a
la prova obté una puntuació mínima de 10 punts, d’acord amb el que estableix la base setena de
les bases específiques de la convocatòria.
FONAMENTS JURÍDICS
-Base vuitena de les bases generals reguladores dels processos selectius per a l’accés a places de
la plantilla de personal de l’Ajuntament de la Garriga publicades en el BOPB de data
19/04/2011 i modificació publicada en el BOPB de data 13/03/2014, que especifica que en cas
que cap aspirant superi la puntuació mínima establerta, el tribunal podrà declarar la plaça
deserta.
-Bases específiques de la convocatòria per a la selecció d’una plaça de tècnic/a superior adscrita
a Serveis Econòmics, grup A1, publicades en el BOPB de data 29/07/2019.
-Llei 27/2013 de 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de l‘Administració Local.
-Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de
l’Estatut Bàsic de l’empleat públic.
-Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
-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 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions
legals vigents en matèria de règim local.
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-Reial decret 364/1995, de 10 de març, pel que 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 dels funcionaris civils de l’Administració Generals de l’Estat.
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-Decret 214/1990, de 30 de juliol, de la Generalitat de Catalunya, pel qual s'aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals.
-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.
Atès tot l’anterior, es considera que l’expedient ha seguit la tramitació establerta en la legislació
aplicable procedint la seva aprovació a l’alcaldessa en virtut de l’article 21.1. de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en concordança amb l’article 53 del DL
2/2003 pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, i en ús
de les facultats que em són conferides per l’ordenament jurídic vigent,
RESOLC
Primer. Declarar deserta la plaça de tècnic/a superior adscrita a Serveis Econòmics, grup A1,
segons l’establert anteriorment.
Segon. Publicar el present decret a la seu electrònica del web municipal per tal de donar per
realitzat el tràmit de notificació als interessats, al tauler d’anuncis electrònic de la corporació (eTAULER) i al portal de transparència de l’Ajuntament de la Garriga.
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En dona fe,
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