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CM CAMI DE MATARO N.0010 

08339 VILASSAR DE DALT 

BARCELONA 

 

NOTIFICACIÓ 

 

L’alcalde, en data 18 de gener de 2018, ha dictat el decret següent: 

“DECRET NÚMERO 2018AJUN000036  

 

REF: Expedient número GREC2018000004 

Assumpte 

Nomenament  del Sr. Francisco Puga Arenas funcionari de carrera de l’Ajuntament de 

Vilassar de Dalt. 

 

Relació de fets 

1. L’Ajuntament de Vilassar de Dalt va iniciar un procés de selecció de personal per 

cobrir 1 plaça de sergent de la Policia Local, en règim funcionarial, grup de 

classificació C Subgrup C1, per concurs oposició. 

2. Aquest procés selectiu és subjecte a les bases, aprovades per  Junta de Govern Local en 

sessió ordinària de 17 de març de 2016 que van ser publicades al Butlletí Oficial de la 

Província de Barcelona de data 18 d’abril de 2016. 

3. Per decret d’alcaldia, núm. 324 de 7 d’abril de 2016 es va resoldre iniciar i convocar el 

procés selectiu mitjançant concurs oposició per promoció interna d’una plaça de 

sergent de la policia local. 

4. El dia 22 de juny de 2016 el tribunal va declarar apte l’aspirant i va proposar d’acord 

amb la base Sisena la cinquena prova que la persona classificada en primer lloc sigui 

cridada per efectuar el curs selectiu a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.  
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5. L’aspirant va realitzar el curs de sergent/a de policia del 9 d’octubre al 24 de novembre 

de 2017 a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya amb una nota acadèmica de 8,56.  

6. Segons la base setena de les Bases reguladores del procés de selecció per a la provisió, 

pel sistema de concurs oposició per promoció interna, d'una plaça de sergent de la 

policia local de Vilassar de Dalt publicades el dia 18 d’abril de 2016, els/les aspirants 

que hagin superat el curs selectiu seran proposats a l'alcaldia per a ser nomenats 

funcionaris de carrera. 

 

Fonaments de dret 

1. Article 81,82 i 83 del Decret 214/1990, de 30 de juliol d’aprovació del reglament de 

personal al servei de les entitats local. 

2. Article 102 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Hisendes Locals. 

3. Títol V capítol III de la 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. 

 

Resolució 

1. Nomenar com a funcionari de carrera de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt al Sr. 

Francisco Puga Arenas, per ocupar la plaça de sergent de la policia local grup C1. 

2. Notificar aquest acord al Sr. Francisco Puga Arenas. 

3. Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la província i a l’E-Tauler de 

l’Ajuntament. 

 

” 

 

La qual cosa us comunico als efectes oportuns. 

 

 

A Vilassar de Dalt. 

 

 




