AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES

Edicte d’aprovació de la llista provisional d’admesos i exclosos del
procés de selecció, mitjançant concurs, per cobrir amb caràcter
interí el lloc de treball de secretaria – intervenció de l’ Ajuntament
de Boadella i les Escaules.
En data 30 de maig de 2017, es dica el Decret d’Alcaldia núm. 2017-83 que
es transcriu a continuació:
Per Decret d’Alcaldia 2017-41 de data 9 de març de 2017, es va aprovar la
convocatòria i les bases corresponents a la convocatoria del procés selectiu
per la provisió interina d’una plaça de funcionari per el lloc de treball de
secretaria – intervenció.
La convocatòria i les bases esmentades van ser publicades al BOP Girona
número 57 de 22 de març de 2017 i l’esmena d’error en el BOP Girona
número 61 de data 28 de març de 2017, al DOGC de data 5 d’abril de 2017,
número 7344, en el taulell d’anuncis de la Corporació i a la web municipal.
En conseqüència i de conformitat amb la Base específica Tercera de la
convocatòria, el termini per a la presentació de sol·licituds s’inicià el dia 23
de març de 2017 i finalitzà el dia 25 d’abril de 2017.
D’acord amb les esmentades Bases, aquesta Alcaldia, fent ús de les
atribucions conferides per la legislació vigent i, en particular, per l’article
21.1.g) i h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local i l’article 53.1.h) i i) del Text Refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril,
RESOLC,
PRIMER.- Aprovar la llista provisional de persones aspirants admeses i
excloses per al procés selectiu per proveir interinament el lloc de treball
reservat a funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter
nacional, sotsescala secretaria-intervenció de l’ Ajuntament de Boadella i les
Escaules:
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Admesos:
REGISTRE D’ENTRADA
1-2017-000280-2
1-2017-000293-2
1-2017-000296-2
1-2017-000297-1
1-2017-000318-1
1-2017-000325-1
1-2017-000326-1
1-2017-000357-1
1-2017-000361-1

DNI
309
157
777
825
258
728
065
076
585

K
J
F
Y
J
M
E
M
R

COGNOMS, NOM
Ro Pu, Ma. A
Co Gi, Ge
Se Ca, Da
Jo Go, Ge
Tr Cl, Al
Fe Ro, Ma
He Ro, Ed
Sa Ca, Da. Ja
Bu Co, Ev

Exclosos amb possibilitat d’esmena:
REGISTRE
D’ENTRADA
1-2017-000328-1
1-2017-000355-2
1-2017-000358-1
1-2017-000366-1
1-2017-00035-1

DNI
272
567
491
247
871

D
Y
X
A
F

COGNOMS, NOM

OBSERVACIONS

Ca Vi, Da
Jo Pe, Jo
Ca Co, Ll
Vi Ga, Be
Ce Pa, Al

M2 / M7
M7
M7
M2 / M3
M2

M1: Presentació de la sol·licitud signada
M2: Compulsa del Document Nacional d’Identitat
M3: Original o còpia degudament compulsada del títol acadèmic
M5: Original o fotocòpia dels certificats acreditatius dels serveis prestats a
l’administració pública
M7: Document acreditatiu d’estar en possessió del nivell de suficiència C1 de la
llengua catalana, o bé presentar-ho abans de l’inici de la prova de català.

Exclosos sense possibilitat d’esmena:
No n’hi ha.

Aquesta resolució s’ha de fer pública al tauler d’anuncis de la Corporació i al
web municipal i al Butlletí Oficial de la Província i ha de concedir un termini
de 10 dies hàbils per a esmenes i possibles reclamacions. Aquesta
publicació substitueix la notificació individual als interessats, d’acord amb
l’art. 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques.
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Les al·legacions presentades s’hauran de resoldre en el termini màxim de
15 dies hàbils següents a la finalització del termini per a la presentació de
les mateixes. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat
resolució, les al·legacions s’entendran desestimades.
Si no s’hi presenten al·legacions o es desestimen per silenci administratiu,
s’ha de considerar definitivament aprovada la llista de persones aspirants
admeses i excloses i no cal tornar-la a publicar.
Si s’accepta alguna al·legació, s’ha de procedir a notificar-ho a l’al·legant en
els termes que estableix la Llei 39/2015. Tot seguit, s’ha d’esmenar la llista
de persones admeses i excloses i s’ha de publicar només l’esmena al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament de Boadella i les Escaules i al web municipal
(http://webspobles.2.ddgi.cat/boadellailesescaules).

SEGON.- Nomenar els membres de l’òrgan de selecció:
— President/a:
— Un/a funcionari/ària de carrera de carrera del subgrup de titulació A1
designat/da per la Subdirecció general d’Assistència Jurídica i Règim Local
del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya:
— Titular: Josep Maria Bartrolí Besalú
— Suplent: Xavier Serra Capell
— Vocals:
— Un funcionari/ària de carrera de qualsevol corporació local del subgrup de
titulació A1, designat/da a proposta de la Corporació Local:
— Titular: Maria Cairó
— Suplent: Àngela Saez
— Un funcionari/ària proposat pel Col·legi de Secretaris, Interventors i
Tresorers de Girona, que actuarà de secretari/ària de l’òrgan de selecció.
— Titular: Bernat Costas
— Suplent: Josep Rovira
— Secretari/ària: el funcionari/ària proposat pel Col·legi de Secretaris,
Interventors i Tresorers de Girona actuarà de secretari/ària de l’òrgan de
selecció.
— Titular: Bernat Costas
— Suplent: Josep Rovira
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La constitució de l’òrgan de selecció serà el dia 21 de juny 2017, a les
9:00 hores, a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Boadella i les Escaules
(C/ De la Creu, s/n 17723, Boadella. Girona)
Els membres de l’òrgan es poden abstenir i els aspirants poden recusar-los,
en el termini de 10 dies des de la publicació al BOP, si concorre alguna de
les circumstàncies previstes en els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic.

TERCER.- El tribunal qualificador es constituirà i els aspirants admesos són
convocats, per a la realització de la prova teòrica a la Sala de Plens de
l’Ajuntament de Boadella i les Escaules, el dia 21 de juny de 2017, a les
9:00 hores.
L’òrgan de selecció farà la crida per la realització les successives proves del
procés selectiu segons el desenvolupament del mateix.

QUART.- Determinar que els anuncis successius es publicaran al tauler
d’anuncis de la corporació i la web
http://webspobles2.ddgi.cat/boadellailesescaules

CINQUÈ.- Notificar aquesta resolució als membres de l’òrgan de selecció i
procedir a la seva publicació en el tauler d’anuncis de la corporació i a la seu
electrònica de l’Ajuntament, la qual cosa substitueix la notificació personal
als interessats tal i com es desprèn de l’article 58.4 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya.

L’Alcalde,
Frederic Minobis Egido
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