Pere Serrano i Martín
El secretari, - 31/12/2019

Entitat:
Interessat:
Adreça:

Ajuntament de Torroella de Montgrí

Expedient:
Àrea:
Decret:

D102.1-1/2019
Secretaria
2019/5859

DECRET
Assumpte: Aprovació de l’oferta pública d’ocupació per al 2019.

Roser Font i Pi
La regidora de Recursos Humans, - 30/12/2019

Jordi Colomí i Massanas
L'alcalde, - 30/12/2019

Antecedents
Vist que l’oferta pública d’ocupació és un instrument que respon a la necessitat de
racionalitzar, planificar i materialitzar en un document els processos de selecció de personal
en relació amb les places vacants dotades pressupostàriament a l’Ajuntament que es
pretenen cobrir o convocar, com a màxim, dins el període de tres anys després de la seva
publicació.
Vist que, d’acord amb 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, les necessitats de
recursos humans, amb assignació pressupostària, que s’hagin de proveir mitjançant la
incorporació de personal de nou ingrés seran objecte de l’oferta pública d’ocupació.
Atès que, en data 31 de maig de 2018, va tenir lloc l’aprovació definitiva de la relació dels
llocs de treball pel Ple de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí.
Vista la pròrroga de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per al
2018, la qual conté la normativa bàsica de l’Estat que fixa les limitacions, condicionants i
criteris a tenir en compte per a l’elaboració i aprovació de l’oferta pública d’ocupació
anualment.
Vist que la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos generals de l’Estat per al 2017,
encara està en vigor pel que fa als processos de consolidació i estabilització que estableix.
Vist l’informe de l’interventor accidental, Sr. Jordi Estragó Castelló, de 27 de febrer, núm.
576/2019, d’acord amb el qual l’Ajuntament de Torroella de Montgrí no compleix amb la
regla de despesa, estabilitat pressupostària i deute públic durant l’exercici del 2018.
Atès el tractament, pel que fa als criteris generals de l’oferta pública d’ocupació, en la reunió
de la Mesa General de Negociació amb els representants sindicals el dia 18 de novembre de
2019.
Vist que, en data 17 de desembre de 2019, va tenir lloc l’aprovació definitiva del pressupost i
la plantilla de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí per a l’any 2020.
Vist l'informe de la tècnica d’administració general, Sra. Gemma Lorca Sofias, de data 30 de
desembre de 2019, núm. 3209/2019.
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De conformitat amb el que disposen els articles 53.1 h) i 53.3 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, 21.1 g), 21.3 i 91.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, i 70.2 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 i d’acord amb les atribucions que té
delegades la regidora de Recursos Humans per Decret d’Alcaldia núm. 2691/2019, de data
20 de juny.
RESOLC
Primer.- Aprovar la següent oferta pública d'ocupació per a l’any 2019, d’acord amb les
places vacants que figuren a la plantilla i al pressupost aprovat, de forma definitiva el 17 de
desembre de 2019, d'acord amb l'article 19 Uno de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de
Pressupostos Generals de l’Estat per al 2018:

Subgrup

Annex I. Personal funcionari.
Classificació:
Sistema de
Escala i
Denominació
selecció
subescala
Administració
general
Administració
general.
Administrativa
Administració
general.
Administrativa

C1

C1

Administració
especial
Administració
especial. Tècnica
Administració
especial. Serveis
especials

A2

C2
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Vacants

Administratiu/va
de gestió

Concurs-oposició
lliure

1

Administratiu/va
de gestió

Concurs-oposició
promoció interna

1

Arquitecte/a
tècnic/a

Concurs-oposició
lliure

1

Agent de Policia Concurs-oposició
Local
lliure

2
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Administració
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Administració
especial. Serveis
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Agent de Policia Concurs mobilitat
Local
horitzontal

1

de Concurs-oposició
promoció interna

2

Caporal
Policia Local

Annex II. Personal laboral.

Subgrup

AP/E

A2/C1

A2
C1
C1

AP/E

Classificació:
Escala
subsescala
Administració
general
Administració
general.
Subalterna.
Administració
especial

i
Denominació

Sistema
selecció

de

Auxiliar
de
serveis esportius- Concurs-oposició
Conserge
lliure

Tècnic/a esportiu/
Tècnic/a mig de
Administració
especial. Tècnica suport de serveis Concurs-oposició
a la ciutadania
auxiliar.
lliure
Tècnic/a
de
Turisme/Tècnic/a
Administració
de
promoció Concurs-oposició
especial.
turística
lliure
Tècnica.
Administració
Treballador/a
Concurs-oposició
especial. Auxiliar Familiar
lliure
Administració
Treballador/a
Concurs-oposició
especial. Auxiliar Familiar
promoció interna
Administració
especial. Serveis
especials.
Personal d’oficis. Peó
Concurs

Vacants

1

1

3
2
1

1

Segon.- L’oferta pública podrà ser incrementada en el percentatge addicional del 10%
aplicable a les places convocades, en el cas que es compleixin els requisits i les condicions
establerts legalment.

Pàgina 3 de 4

Entitat:
Interessat:
Adreça:

Ajuntament de Torroella de Montgrí

Expedient:
Àrea:
Decret:

D102.1-1/2019
Secretaria
2019/5859

Tercer.- L’execució de l’oferta pública es desenvoluparà en un període improrrogable de tres
anys, a partir de la seva aprovació.
Quart.- Caldrà publicar l’oferta pública d’ocupació al DOGC i al BOP, comunicar-la a
l’Administració de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya, així com notificar-la als
representants del personal d’aquest Ajuntament.

Torroella de Montgrí, data de la firma digital
L'alcalde,
Jordi Colomí i Massanas
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La regidora de Recursos El secretari,
Humans,
Pere Serrano i Martín
Roser Font i Pi

