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Joan Solà i Busquets, secretari de l’Ajuntament de Blanes,  

C E R T I F I C O 

Que en la sessió Ordinària celebrada el dia 4 d'abril de 2019, Junta de Govern Local ha adoptat, a reserva 
de la redacció que resulti de l’aprovació de l’acta, entre d’altres, el següent acord: 

ACORD Núm. 2019000312  

Modificació acord d'aprovació de l'OPO exercici 201 9 

Identificació de l’expedient 
 
Expedient 003459/2017 (RRHH/RGL/hhe) relatiu a la modificació de l’acord d’aprovació de l'Oferta Pública 
d'Ocupació de l'exercici 2019 
 
Fets 
 
1. El 20 de juny de 2018 el Ple municipal va aprovar el Pressupost municipal 2018 i com a document de 
gestió de personal la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament per a l’any 2018.  
 
2. El dia 24 de gener de 2019 la Junta de Govern Local en sessió Ordinària adopta l’ACORD núm. 
2019000077 d’aprovació de la Oferta Pública d’Ocupació 2019, on apareixen 7 places de Tècnic Mig de 
Serveis Socials. 
 
3. En data 28 de febrer de 2019 el ple modifica la RLT en el sentit de que s’incorpora una nova plaça de 
tècnic mig de serveis socials. 
 
Fonaments de dret 
 
1. De conformitat amb el que disposen els articles 56 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual 
s'aprova el Reglament del personal al servei de les Entitats Locals, en relació amb els articles 285 i 286 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, que regulen els aspectes normatius en relació a l'oferta pública d'ocupació. 
 
2. De conformitat amb l'article 21.g de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, 
en que disposa la competència de l'alcalde per a l'aprovació de l'oferta pública d'ocupació. 
 
3. De conformitat amb la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017.  
 
4. De conformitat amb l’article 37 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, per el que s’aprova el 
text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, sobre matèries objecte de negociació que tracta en 
l’aparta l) sobre els criteris generals de l’oferta pública d’ocupació. 
 
5. D'acord amb el decret d'Alcaldia núm. 2017001828 d’1 de desembre, de delegació d'atribucions a la Junta 
de Govern. 
 
La Junta de Govern Local podria adoptar el següent acord: 



 

 

 
PRIMER.-  Modificar l’Oferta Pública d’Ocupació pel que fa a les places de tècnic mig de Serveis Socials, en 
el sentit d’incrementar en una les set places existents. 
 
ANY 2019 OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ  
 
  AJUNTAMENT DE BLANES  
  
B. QUADRE DE LLOCS DE TREBALL SUBJECTES A LA LEGISL ACIÓ LABORAL  
 
 D’activitat permanent i dedicació completa 
 
Número Denominació de la plaça Classificació 
 

1. SERVEIS PÚBLICS 
 

1.7.- Serveis Socials 
 

8 Tècnic Mig Serveis socials .............................................. A2 22 
 Places subjectes a subvenció 
 Forma d’accés: concurs-oposició 
   
 

SEGON.- Notificar a les persones interessades. 
TERCER.- Fer les publicacions reglamentàries. 
 
 
 
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és  aprovada per unanimitat. 
 
I, perquè consti, signo aquest certificat amb el vistiplau de l’alcalde. 
 
        Vist i plau 
 

   
 
 



Joan Solà i Busquets

Secretari

Mario Ros i Vidal

Alcalde
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