ANUNCI 89/2018

D’acord amb el previst a l’article 78 del Decret 214/1990 de 30 de juliol, l’Alcaldessa d’aquest
Ajuntament, en data 27 de juny de 2018, ha dictat el Decret de l’Alcaldia núm. 2018/365 el
qual transcrit literalment diu:
“DECRET DE L’ALCALDIA
LLISTA ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS PROVISIONAL
PROCÉS SELECTIU PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL AMB
CATEGORIA D’ARQUITECTE/A SUPERIOR (EXP. 390/2018)
Per acord de la Junta de Govern Local adoptat en data 11 d’abril de 2018, es van aprovar
les bases reguladores del procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball per proveir
places amb caràcter temporal ja sigui per substitucions (art. 10.1.b TREBEP), per
acumulació de tasques (art. 10.1.d TREBEP), o per la provisió temporal de places vacants
amb la categoria d’ARQUITECTE/A SUPERIOR, fins a la provisió reglamentària de les
mateixes (art. 10.1.a TREBEP), i convocar les proves per a la selecció mitjançant el sistema
de concurs oposició.
Aquestes bases han estat publicades al tauler d’anuncis de la corporació, al BOPB el 19
d’abril de 2018 i al DOGC Núm. 7602 de 19 d’abril de 2018.
Atès el previst en la base específica quarta, i en ús de les facultats que em confereix
l’art.53.1.h/ i del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la
llei municipal i de règim local de Catalunya,
RESOLC:
PRIMER.- APROVAR i FER PÚBLICA la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos i
provisional d’exempts de realitzar els exercicis de coneixements de llengua catalana i
castellana, per a la selecció, mitjançant concurs oposició lliure, d’una borsa amb la categoria
d’arquitecte/a superior esmentat anteriorment, i que queda de la manera següent:
A) LLISTA D’ASPIRANTS ADMESOS

NÚM.
ASPIRANT

NÚM. REGISTRE
ENTRADA

1

2227

2

2314

3

2370 / 2372

4

2401

5

2415

6

2427

7

2439

8

2470

9

2475
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B) ASPIRANTS ADMÈS/A QUE HAN DE REALITZAR L’EXERCICI DE LLENGUA
CATALANA

NÚM.
ASPIRANT

NÚM. REGISTRE
ENTRADA

1

2470

2

2475

C) TOTS ELS ASPIRANTS ADMESOS ESTAN EXEMPTS DE REALITZAR L’EXERCICI
DE LLENGUA CASTELLANA.
SEGON.- Els aspirants disposaran d’un termini de CINC DIES HÀBILS, a partir de l’endemà
de la publicació de la resolució indicada per formular davant l’alcaldia les reclamacions que
creguin oportunes, adreçades a esmenar els defectes que s’hagin pogut produir, o per
adjuntar la documentació que es requereix a la convocatòria, d’acord amb el que disposa
l’article 68 de la Llei 39/2015, d’ 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
La llista provisional s’elevarà a definitiva, sense necessitat d’una nova publicació, si en el
termini dels CINC DIES HÀBILS establerts no s’hi presenten reclamacions.
Finalitzat el període d'al·legacions, es publicarà al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Sant Pol
de Mar la resolució d'aprovació de la llista definitiva de persones excloses i admeses a la
convocatòria.
TERCER.- Aprovar la composició del Tribunal qualificador que ha de jutjar i decidir
l’esmenta’t concurs oposició i que estarà integrat pels membres següents :
Presidenta:
Titular: Sra. Núria Fàbregas Creus, funcionària de carrera de l’Ajuntament de Sant Pol de
Mar. corporació
Suplent: Sra. Carme Solís Ferrer, funcionària de carrera de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar.
Vocals:
Titular: Un/a funcionari/ària de carrera o personal laboral fix designat a proposta de l’Escola
d’Administració Pública de Catalunya.
Suplent: Un/a funcionari/ària de carrera o personal laboral fix designat a proposta de l’Escola
d’Administració Pública de Catalunya.
Titular: Sra. Lídia Sagristà Vilà, funcionaria de carrera de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar
que pertany al grup A subgrup A-1.
Suplent: Un/a funcionari/ària de carrera o personal laboral fix, tècnic especialitzat/ada que no
serà personal de la mateixa entitat local.
Secretària:
Titular: Sra. Anna Baena Díaz, Tècnica de Recursos Humans de l’Ajuntament de Sant Pol
de Mar, amb veu però sense vot.
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Les funcions de secretari/ària del Tribunal Qualificador recauran en el Tècnic/a de Recursos
Humans o personal laboral fix adscrit al departament de Recursos Humans, d’acord a
l’establert a l’article 16 de la Llei 40/2015, de 1 de octubre, de Règim Jurídic del Sector
Públic.
El Secretari/ària no té la condició de membre del Tribunal Qualificador, fet que implica la
seva assistència a les sessions amb veu però sense vot, d’acord al previst a l’article 19.4 de
la Llei 40/2015, de 1 de octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
L’abstenció i recusació dels membres del tribunal s’ajustaran al que preveuen els arts. 23 i
24 de la Llei 40/2015 de l’1 d’octubre de Règim Jurídic del Sector Públic.
QUART.- Convocar els membres del Tribunal pel dia 06 de juliol de 2018, a les 8:45 hores, a
Ca l’Arturo, amb el següent ordre del dia i assumptes a tractar:
1.- Constitució del Tribunal.
2.- Realització i avaluació de la primera prova, de coneixements de llengua catalana.
CINQUÈ.- Determinar que les proves es realitzaran els dies 06 i 10 de juliol de 2018,
d’acord amb el quadre següent:
PROVA

PRIMERA PROVA:
CONEIXEMENTS DE LA LLENGUA CATALANA

SEGONA PROVA
PRIMER EXERCICI: CAS PRÀCTIC

TERCERA PROVA
ENTREVISTA

DATA

06/07/2018

10/07/2018

10/07/2018

HORA

09:00

09:00

13:00

LLOC

Ca l’Arturo
C/Ignasi Mas Morell, 9
Sant Pol de Mar
Ca l’Arturo
C/Ignasi Mas Morell, 9
Sant Pol de Mar
Ca l’Arturo
C/Ignasi Mas Morell, 9
Sant Pol de Mar

SISÈ.- Publicar aquesta resolució al tauler d’anuncis d’aquesta Corporació, al web municipal
i notificar-la als membres del Tribunal.”
El que es fa públic als efectes de presentació d’al·legacions i/o reclamacions durant un
termini de cinc dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la seva publicació al
tauler d’anuncis i al web d’aquesta Corporació.
Sant Pol de Mar, 28 de juny de 2018
L’alcaldessa

Montserrat Garrido Romera
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