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ÀREA FUNCIONAL Recursos Humans
IDENTIFICACIÓ
Rectificació de la data de la prova del concurs per a la provisió d'un lloc de treball
d'administratiu/iva adscrit a Serveis Personals, grup C1
ANTECEDENTS
Vista la Resolució de l’Alcaldia de data 12 de febrer de 2019 on es va aprovar la llista definitiva
d’admesos i exclosos i la data de les proves del concurs per a la provisió d’un lloc de treball
d’administratiu/iva adscrit a Serveis Personals.
Vist que la prova pràctica, la valoració de mèrits i l’entrevista personal es celebraran el proper
dia 21/02/2019.
Vist que el dia 21/02/19 hi ha prevista una vaga general.
FONAMENTS JURÍDICS
Atès el que disposa l’article 78 i següents del 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, que estableix els
principis i procediments de provisió de llocs de treball del personal funcionari de carrera.
Atès el que disposa el capítol 3 del Títol 4 del 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, que regula la selecció de personal.
Atès el que disposen els articles 110 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, que regulen la provisió de
llocs i carrera administrativa.
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,
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Primer. Canviar la data de la prova pràctica, la valoració de mèrits i l’entrevista personal del
concurs per a la provisió d’un lloc de treball d’administratiu/iva adscrit a Serveis Personals, amb
el següent detall:
22 de febrer de 2019
Lloc: Casa Consistorial, Plaça de l’Església núm. 2 (Sala de Plens)
Hora: a les 11.30 h del matí
Segon. Notificar-ho als admesos i als membres del Tribunal Qualificador de conformitat amb la
legislació vigent.
Tercer. Publicar el present decret a la seu electrònica del web municipal, al tauler d’anuncis
electrònic de la corporació (e-TAULER) i al portal de transparència de l’Ajuntament de la
Garriga.

Ho mana i signa,

En dona fe,
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