DECRET D’ALCALDIA NÚM. 186/2019

Antecedents de fet
En data 24 de maig de 2019 es dictà provisió d’alcaldia per donar inicia al
procediment de constitució d’una borsa de treball per tal de proveir de
forma interina la plaça de tècnic de grau mitjà, subgrup A2.
En data 24 de maig de 2019 es dictà informe de secretaria corresponent.
En data 28 d’agost de 2019 es dictà informe – proposta de secretaria per a
l’aprovació de les bases específiques reguladores del procés selectiu
mitjançant concurs, per constituir una borsa de treball de la sots - escala de
gestió de l’escala d’administració general, tècnic de grau mitjà, en règim de
funcionari interí.
En data 30 d’agost de 2019 es dictà decret d’alcaldia aprovant les bases
específiques reguladores del procés així com ordenant la publicació de les
mateixes al Butlletí Oficial de la Província així com al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i sol·licitant el nomenament dels vocals
corresponents.
En data 30 d’agost de 2019 es dictà informe de fiscalització limitada prèvia
de requisits bàsics de conformitat.
Les bases es varen publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Girona
núm. 170, de data 4 de setembre i al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya núm. 7953, de 4 de setembre de 2019.

Legislació aplicable


Els arts. 21.1.g), 100 i 102 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local.



Els articles 10 i 55 a 61 del Text Refós de la Llei de l’Estatut bàsic de
l’empleat públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30
d’octubre.



Els articles 128.2 i 136.2 del text refós de les disposicions legals vigents
en matèria de règim local, aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986,
de 18 d'abril.










Els articles 53.1.h), 282 i 291.1 del text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril.
El 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.
Els articles 94 i següents del Reglament del personal al servei de les
entitats locals, aprovat per Decret 214/1990, de 30 de juliol.
El Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement
del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i provisió de
llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.
El Reial decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s'estableixen les regles
bàsiques i els programes mínims a què ha d'ajustar-se el procediment de
selecció dels funcionaris d'Administració local.
El Reglament general d’ingrés del personal al servei de l'Administració
General de l'Estat i de provisió de llocs de treball i promoció professional
dels funcionaris civils de l'Administració General de l'Estat, aprovat per
Reial decret 364/1995, de 10 de març.
La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de
dones i home.

Per tot l’exposa’t, RESCOLC;
Primer.- Aprovar la llista provisional de persones aspirants admeses,
excloses i/o sol·licitud d’aportació de documentació necessària següents:
Admesos:
1. Gemma Sielva Rius
2. Judit Subietas Ruiz de la Hermosa
3. Paula Pagès Torrent
4. Sergi Valde Guañabens
5. Susana Vilares Rubio
6. Lina Antonia Müller
7. Núria Masó Ros
8. Jesús Mestre Castillo
9. Felip Vidal Combalia
10.Jorge Puerta Cusí

0xx63x6xD
xx5x522xF
4x6xxx81C
x8x01x55A
xx44x7x3E
X2x6x66xM
77xxx7x1B
xx6x9x36K
4x10xxx6E
x04x9x9xB

Advertir que el Sr. Sergi Valde Guañabas ha aportat un informe laboral de
la Seguretat Social que no és vigent a efectes del punt sisè de l’apartat
tercer de les bases específiques reguladores del procés selectiu. Es
considera un defecte de documentació esmenable en el termini
corresponent. En cas contrari, el Tribunal adoptarà la decisió que consideri
oportuna.

Advertir que el Sr. Felip Vidal Combalia no ha aportat l’informe laboral de la
Seguretat Social, no essent possible valorar els mèrits laborals indicats.
Exclosos:
1. Jordi Puerta Cusí: falta aportar la sol·licitud de conformitat amb el
model normalitzat que consta en l’Annex I de les bases específiques
reguladores del procés selectiu. Es considera defecte formal de
documentació esmenable en el termini corresponent.
Segon.- Determinar que la totalitat de les persones aspirants estan
exemptes de realitzar les proves de coneixement de llengua catalana i de
llengua castellana.
Tercer.- Atorgar a les persones aspirants un termini de deu dies hàbils per
a possibles reclamacions i rectificacions, a comptar a partir de l’endemà de
la publicació de la resolució en el tauler d’edictes de la Corporació accessible
des del web http://webspobles2.ddgi.cat/montagutioix.
Quart.- Nomenar les persones integrants de l’òrgan de selecció:





President titular i suplent: Mireia Acosta Piqué i Marià Vilarnau Massa.
Vocals:
o Titular i suplent: Adriana Prat i Vilalta / Marta Mercader
Colomer.
o Titular i suplent: Vicenç Gil Terradellas / Margarida Coma
Bosch.
Secretari/ària (titular / suplent): les funcions de secretari/ària les
exerceix un membre de l’òrgan de selecció, a designar pel mateix
òrgan.

Cinquè.- Convocar a les persones aspirants admeses i els membres de
l’òrgan de selecció per a la realització de les proves corresponents el dia 4
de novembre de 2019, a les 9:00 del matí, a l’Ajuntament de Montagut i
Oix.

Montagut i Oix, data signatura electrònica.
L’alcaldessa
Mònica Boix Pagès

