AJUNTAMENT DE RIUDAURA
!

DECRET D’ALCALDIA 54 /2016
Antecedents
En data 20 de maig de 2016, mitjançant Decret d’Alcaldia número 45/2016 es varen
aprovar les bases específiques i la convocatòria per a la selecció d’un monitor per la
casal d’estiu i la creació d’una borsa de treball de personal laboral.
Els esmentats acords es varen fer públics en el tauler d’edictes municipal, en la pàgina
web de l’Ajuntament i a la revista la Comarca a fi de complir el principi de publicitat del
procés selectiu. Simultàniament es va obrir el termini de presentació de proposicions
a partir de l’endemà de la seva publicació en el tauler d’edictes municipals i fins el dia
2 de juny, ambdós inclosos.
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es procedent aprovar una
resolució en la qual es declari aprovada la llista de candidats que han estat admesos o
exclosos en el procés de selecció, així com el dia, l'hora i el lloc de valoració de les
proves i la composició nominal de l’òrgan de selecció.
Fonaments de dret
Articles 53.1 i) i 291.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya,
Article 61 del Reial Decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el
text refós de la llei de l’Estatut Bàsic de l’empleat públic.
Article 78 del Decret 214/90, de 30 de juny, pel qual s’aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals.
En ús de les atribucions que m’han estat conferides
RESOLC
Primer.Declarar aprovada provisionalment la relació dels/les aspirants
admesos/es i exclosos/es de la convocatòria per la selecció del lloc de treball de
monitor del casal d’estiu segons les condicions exposades en les bases publicades a
la web municipal:
Es transcriu la relació d’aspirants presentats a la convocatòria:
Aspirants admesos/es: cap

Aspirants exclosos/es:

Cognoms i Nom

DNI

MOTIU EXCLUSIÓ

B. C., M.T

43639...J

No acredita :
Titulació acadèmica mínima exigida.
Informe de Vida Laboral.
Avantprojecte

M.R., N.

47813…G

No acredita:
Titulació acadèmica mínima exigida.

P. P, M

77914...A

No acredita :
DNI
Informe de Vida Laboral.

J.R, I.

07263...V

No acredita :
Titulació acadèmica mínima

C. P., M.

43638…W

No acredita :
Titulació acadèmica mínima exigida.
Informe de Vida Laboral.
DNI
Certificat antecedents penals
Avantprojecte

A.V., A.

43638...Z

No acredita :
Titulació acadèmica mínima exigida.
Informe de Vida Laboral.
Avantprojecte

Segon .- La composició de l’òrgan de selecció serà el següent:
a)
El Sr. Jordi Jové Perich com a secretari-interventor habilitat de l’Ajuntament
de Riudaura
b)

La Sra. Alicia Vila i Torrent com a personal tècnic de l’Ajuntament d’Olot.

C)
La Sra. Roser Soms Prim com a tècnica en matèria de joventut designat pel
Consell Comarcal de la Garrotxa.
Actuarà com a secretària un vocal que tingui la condició de funcionari. En cas
d’absència, la substituirà un altre membre del tribunal.
Tercer.Concedir als interessats un termini fins el dia 13 de juny a les 14:00
hores per presentar recusacions, reclamacions, al·legacions o esmenar i aportar la
documentació requerida. Els membres de l’òrgan de selecció poden ser recusats si
concorren les circumstàncies o motius que preveu l’article 28 i en la forma que
determina l’article 29 de la Llei 30/92, de 26 de novembre. En el supòsit que
s’acceptin les recusacions, reclamacions, al·legacions, esmenes de documentació
requerida o s’esmenin els defectes que han causat l’exclusió, es procedirà a la seva
admissió, procedint la seva publicació al tauler d'edictes i al web municipal de la
corporació.
Quart.Convocar els/les membres del Tribunal qualificador i els/les aspirants a
la plaça perquè es presentin el dia 20 de juny de 2016, a les 9:00 hores, a les
dependències municipals de l’Ajuntament de Riudaura (plaça del Gambeto), a fi que
es constitueixi el Tribunal i si s’escau s’iniciïn les proves.
Cinquè.Notificar-ho personalment a les persones interessades per mitjà de
correu electrònic, i als membres integrants del tribunal qualificador.

Sisè.Fer publica la relació certificada completa d’aspirants admesos i
exclosos, així com la resta d’aquesta resolució, en el tauler d’edictes de la corporació i
la pàgina web.
Així ho mana i signa l’alcalde a Riudaura a 6 de juny de 2016
L’Alcalde,

David Jané i López

El secretari- interventor habilitat

Jordi Jové Perich

