DECRET

Nomenament del Tribunal Qualificador del procés selectiu per cobrir la plaça
AE-BO-02, peó de brigada municipal ( relleu) de la plantilla de personal laboral
de l’ajuntament, i es fixa dia, lloc i hora de les proves

En data 8 DE NEOVEMBRE DE 2010, l’alcaldia va dictar un Decret aprovant les
Bases i el procés de selecció per sistema de concurs de mèrits, per cobrir de forma
RELLEU de la plaça de peó de la Brigada d’obres i manteniment de la plantilla
laboral d’aquest ajuntament.
La clàusula cinquena de les bases que regiran la convocatòria estableix que per
Decret d’alcaldia es designaran els membres que han de formar part del Tribunal
Qualificador.
La composició del Tribunal ha de complir amb el principi d’especialitat, de forma tal
que, com a mínim, dos dels seus membres han de tenir una titulació adequada als
coneixements que s’exigeixen per ocupar la plaça, i tots ells, llevat de la persona que
faci les funcions de secretari/a del Tribunal,i de representant dels treballadors igual o
superior nivell acadèmic que el requerit a la convocatòria,
Per tant, en ús de les facultats que tinc conferides,
RESOLC :
Primer : Nomenar les persones que seran membres del Tribunal Qualificador del
procés selectiu que se segueix per a cobrir de forma interina amb contracte de
RELLEU, i en les condicions que fixen les Bases de la convocatòria, la plaça de peó
de brigada i manteniment de la plantilla de personal laboral de l’ajuntament Ribes de
Freser codi de plaça AE-BO-02, tribunal amb compliment del quedant la composició
com és detalla a continuació:
Membres Titulars :
Presidenta
Sra. Ariadna Astúries Bernades arquitecte tècnica de l’ajuntament
Vocals
Sra. Núria Charques Grífol, Secretària de l’ajuntament de Ribes de Freser
Sra. Pilar Perpinya , administrativa de l’ajuntament
Sra. Santi Cano , cap de Brigada municipal
Sra. , Laura Escriu i representant dels treballadors laborals del municipi de Ribes de
Freser
Secretària del Tribunal
Sra. Antònia Parés Jurado, funcionari de carrera de l’ajuntament de Ribes de Freser
Membres Suplents
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President Joan Tenas Arquitecte municipal
Vocals :
Sra. Marta Arxé , Secretària del Consell Comarcal del Ripollès
Sra. Montserrat Benedé tècnic de l’ajuntament ,
Sr Juan Campos, peó de la brigada municipal
Sra. Laura Escriu , presidenta del comitè i representant dels treballadors laborals del
municipi de Ribes de Freser
Secretària
Sra. Concepció Temporal , funcionària de carrera de l’ajuntament de Ribes de Freser
de Voltregà
Segon.- La regulació i funcionament del Tribunal es regirà pel que disposen les Bases
de la convocatòria al respecte, aprovades per Decret de 8.11.2010
Tercer.- Per tal d’evitar que circumstàncies especials facin impossible l’assistència
d’un membre titular i la del seu suplent, d’acord amb la Base 5ª de la convocatòria,
qualsevol membre suplent, podrà substituir qualsevol titular, amb l’única previsió que
per ocupar la Presidència caldrà que el membre suplent tingui una titulació igual o
superior als membres designats.
D’aquesta previsió, s’exclou el/la secretari/a i el representat dels treballadors/es de tal
manera que si es produís la circumstància esmentada, qualsevol funcionari de carrera
de l’ajuntament, podria suplir-los.
QUART.- 1) Es fixa com a data, lloc i hora per a la realització de les proves les
següents:
CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL
DIA :
HORA :
LLOC :

27.12.2010
12.00 HORES
AJUNTAMENT RIBES DE FRESER
PLAÇA AJUNTAMENT

1ª Fase de les Proves:
VALORACIÓ DE MÈRITS
DIA :
HORA :
LLOC :

27.12.2010
12.10 HORES
AJUNTAMENT RIBES DE FRESER
PLAÇA AJUNTAMENT

2ª Fase de les Proves:
ENTREVISTA PERSONAL
DIA :
HORA :

27.12.2010
13.00: HORES
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LLOC :

AJUNTAMENT RIBES DE FRESER
PLAÇA AJUNTAMENT

2) Finalitzada la fase de valoració de mèrits, el Tribunal penjarà al tauló d’anuncis la
puntuació obtinguda pels aspirants, i procedirà a cridar-los per ordre alfabètic, per tal
de realitzar l’entrevista personal.
3) Si el Tribunal decidís fer la prova teòrica prevista a les Bases, aquest mateix hauria
d’establir el lloc, el dia i l’hora per fer-la.
Cinquè.- Notificar la present resolució a tots els membres del Tribunal, significant als
suplents que hauran d’estar disponibles per cobrir, si escau, els titulars; i fer-ho públic
al tauló d’anuncis de l’ajuntament i ala web

Ribes de Freser , 20 de desembre de 2010

L’Alcalde

Marc Prat Arrey

En dono fe:
La secretària

Núria Charques Grífol
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