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Expedient núm.: PG 2017/155 General 2017/238
Edicte
Identificació de l’expedient: Convocatòria d’un lloc d’administratiu/iva de l’administració
general catalogat com a prioritari i com a servei públic essencial concurs oposició lliure per la
seva provisió i la creació d’una borsa d’ocupació – Aprovació llista de persones admeses i
excloses, composició del Tribunal Qualificador i determinació data, hora i lloc per a la
realització de les proves.
La Junta de Govern Local celebrada el dia 18 d’abril de 2017 va adoptar el següent acord:
Fets:
En data de 20 de febrer de 2017 la Junta de Govern Local va aprovar les bases relatives a la
convocatòria de concurs oposició lliure per a la provisió d’un lloc d’administratiu/iva de
l’administració general en règim de funcionari interí essent publicades al BOP número 49 de 10
de març de 2017.
El dia 30 de març de 2017 va finalitzar el termini de presentació d’instàncies.
Atès que amb data d’avui s’ha rebut una sol·licitud a nom de Laia Palafolls Hernández, que va
presentar dins de termini en el registre general de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb
l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
Fonaments de dret:
L'article 20 de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any
2016 (prorrogats pel 2017).
La Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local.
Reial decret llei 5/2015, de 30 d’octubre, text refós de la Llei 7/2007 de l’estatut bàsic de
l’empleat públic.
Decret de l’alcaldia de 17 de juny de 2015 de delegació d’atribucions de l’Alcaldia en la Junta
de Govern Local.
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres presents, adopta el següent
A C O R D:
Primer.- Aprovar la llista de persones aspirants admeses i excloses que seguidament es
relaciona:
Llista de persones aspirants admeses:
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Núm.Registre d’entrada
1292
1261
1104
1317
1241
1282
1305
1311
1105
1173
1243
1259
1293
1237
1525
1312
1300
1285

Cognoms i Nom
A.F. Maria
A.H. Ana Belén
A.M., Nancy Ely
A.M. Daniel
B.G. Gerard
C.R. Elvira
G.P. Norman
G.B. Ariadna
G.B. Cristina
I.F. Raquel
I.P. Mònica
J.B. Beatriz
J.P. Sandra
M.C. Enric
P.H. Laia
R.T. Nerea
S.C. Sílvia
V.G. M. Àngels

NIF
...790L
...021M
...333K
...905M
...460Z
...445H
...423G
...541S
...058Z
...586H
...819D
...452T
...217T
...987B
...043G
...082P
...174S
...194G

Llista de persones aspirants excloses:
Núm. Registre
d’entrada
1081

Cognoms i Nom

NIF

T.F. M.Carme

Motiu de l’exclusió

...037X No aportar
exigida.

la

titulació

acadèmica

Segon.- Designar els membres que han de constituir el Tribunal Qualificador de la següent
forma:
President
Suplent
Vocal
Suplent
Vocal
Suplent
Vocal
Suplent

Juan Antonio González Blanco
Teresa Martorell Martí
Joan Guitart Duran
Màrius Valls Plans
Victoriano Sánchez García
Rafael José García Jiménez
Pere Plans Salamaña
Joana Maria Llor Serra

Vocal
Suplent
Secretària

Fátima Ramos Plaza
Farners Coll Massó
Marta Lladó Salip

Secretari de la corporació
Interventora de la corporació
Funcionari amb habilitació de caràcter nacional
Funcionari amb habilitació de caràcter nacional
Funcionari amb habilitació de caràcter nacional
Funcionari amb habilitació de caràcter nacional
Tècnic designat per l’Escola Admó Pública de
Catalunya
Tècnic designat per l’Escola Admó Pública de
Catalunya
Funcionari de la corporació
Funcionari de la corporació
Funcionària de la corporació
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Suplent

David Corredor Castelló

Funcionària de la corporació

Tercer.- Es fixa el següent calendari per a la realització de les proves selectives:
Data: Dia 19 de maig de 2017 a les 08:00 hores
Lloc: Centre Cívic de Sils, C/. Vidreres, s/n.
Quart.- Quan concorrin les circumstàncies previstes a l’article 24 de la Llei 40/2015, de règim
jurídic del sector públic, els aspirants podran formular recusació contra els membres del
tribunal.
Cinquè.- Atorgar als aspirants un termini de deu dies hàbils, a partir de la publicació de
l'anunci amb la llista provisional d'admesos i exclosos en el Tauler d'anuncis i a la seu
electrònica de l’Ajuntament de Sils (www.sils.cat) per formular reclamacions o esmenar els
defectes que hagin motivat la seva exclusió o la recusació dels membres del tribunal. Si
transcorregut aquest termini, no es presenta cap reclamació, aquestes llistes provisionals
s’elevaran a definitives, sense necessitat de cap mes publicació.
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