Ajuntament
de Pardines
Decret d'Alcaldia 60/2018
Llista provisional aspirants admesos del procés per a la contractació laboral
temporal d’un agutzil
Identificació: expedient número 63/2018
Per Decret d’Alcaldia de data 13 de març de 2018, es va aprovar la convocatòria i les
bases corresponents del procés selectiu per a la contractació laboral temporal d’un
agutzil, amb una dedicació de 25 hores setmanals de l’Ajuntament de Pardines.
La convocatòria i les bases esmentades van ser publicades al BOP de Girona
número 57 de 21 de març de 2018, al DOGC número 7592 de data 5 d’abril de
2018, 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 22 de març de 2018 i
finalitzà el dia 16 d’abril de 2018.
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
del procés selectiu per a la contractació laboral temporal d’un agutzil, amb una
dedicació de 25 hores setmanals de l’Ajuntament de Pardines:
Persones admeses:
R.E
ES2018000235
ES2018000265
ES2018000269

Nom i cognoms dels aspirants
Marc Giol Muñoz
Eduard Garcia Perpinyà
Arnau Subirana Camarasa

Persones excloses amb possibilitat d’esmena:
R.E
ES2018000228

Nom i cognoms
dels aspirants
Pau Caparros Almor

Observacions
*

*Falta aportar:
-

Fotocòpia compulsada del document nacional d’identitat (DNI)
Fotocòpia compulsada del títol acadèmic esmentat en la base segona de les
bases.
Fotocòpia compulsada del permís de conduir B.
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Persones excloses sense possibilitat d’esmena:
No n’hi ha.
Tots els aspirants han acreditat estar en possessió del nivell de català exigit per la
convocatòria, per tant no es realitzarà la prova de coneixements de la llengua
catalana.
Les persones aspirants disposaran de 10 dies hàbils per a rectificacions i possibles
reclamacions, a comptar des de l’endemà de la publicació en el tauler d'anuncis
http://www.pardines.cat/seu-electronica/tauler-danuncis/ de la llista de persones
candidates admeses i excloses, la designació de les persones que formen l'òrgan
seleccionador, la fixació de la data de les proves, valoració dels mèrits i les
entrevistes.
En cas que es presentin reclamacions, s’hauran de resoldre en el termini màxim
dels quinze dies següents a la finalització del termini per a la presentació. La
notificació d’aquesta resolució determinarà els terminis a efectes de possibles
impugnacions i recursos, d’acord amb el que disposa l’article 40 de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú.
Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat resolució, les al·legacions
s’entenen 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, d’1d’octubre, de procediment administratiu
comú. Tot seguit, s’ha d’esmenar la llista de persones aspirants admeses i excloses,
i s’ha de publicar només l’esmena al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al web
municipal.
S’adverteix que, en el cas que els aspirants exclosos inicialment, no esmenin dins
d’aquest termini el defecte a ells imputable que hagi motivat la seva exclusió, es
considerarà que desisteixen de la seva sol·licitud de participació en aquest procés
selectiu.
SEGON.- Nomenar els membres de l’òrgan de selecció:
- President/a: Un/a secretari/ària-interventor/a del Servei d’Assistència Tècnica
als Municipis (SAT) de la Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona.
Titular: Àngela Saez Torres
Suplent: Sara López Martin
- Vocals:
Un/a funcionari/ària de carrera o personal laboral fix designat/da per
l’alcaldessa d’aquest Ajuntament, provinent d’una altra Corporació, amb
coneixements especialitzats sobre el contingut de la plaça convocada.
Titular: Jordi Valldaura i Pous
Suplent: Joan Josep Tenas i Torres
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Un/a funcionari/ària de carrera o personal laboral fix designat per l’alcalde
d’aquest Ajuntament, provinent d’una altra Corporació.
Titular: Àngel Vergés i Tornero
Suplent: Mònica Povedano i Pérez
- Secretari/ària: Un/a secretari/ària-interventor/a del Servei d’Assistència Tècnica
als Municipis (SAT) de la Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona.
Titular: Cristina Reig Franch
Suplent: Mireia Acosta Piqué
La constitució de l’òrgan de selecció serà el dia 24 de maig de 2018, a les 11:00
hores, a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Pardines (Plaça Padró núm.7, 17534,
Pardines. 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 d’aquests acords a la pàgina web de
l'ajuntament, 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 pràctica a la Sala de Plens de
l’Ajuntament de Pardines, el dia 24 de maig de 2017, a les 11.30h.
QUART.- Determinar que els anuncis successius es publicaran al tauler d’anuncis
de la corporació http://www.pardines.cat/seu-electronica/tauler-danuncis/
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.
Pardines, 4 de maig de 2018
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