Expedient núm.: PG 2017/1103 General 2017/1690
Edicte
Identificació de l’expedient: Resolució Alcaldia 2017/ 979 de data 16/11/2017 Convocatòria d’un
lloc de treball Programa Garantia Juvenil 2017 pel sistema d’oposició – Rectificació decret Alcaldia
2017/963 Correcció Llista persones aspirants admeses i excloses.
Fets
La Junta de Govern Local de data 4 de setembre de 2017 va sol·licitar la subvenció per a la
contractació de 4 persones beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.
En data de 16 d’octubre de 2017 la Junta de Govern va aprovar lla convocatòria i les bases per a la
contractació de 4 persones essent publicades al BOP número 201 de 20 d’octubre de 2017.
En data de 27 d’octubre de 2017 i mitjançant resolució de l’Alcaldia es va prorrogar el termini per a la
presentació de sol·licituds fins al dia 9 de novembre d’enguany.
En data de 9 de novembre de 2017 i mitjançant registre d’entrada número 4825 el Servei d’Ocupació
de Catalunya tramet resolució de l’atorgament parcial de la subvenció sol·licitada per l’import
d’11.000,00 € per a la realització d’un contracte en pràctiques.
Atès que d’acord amb l’article primer de les bases de la convocatòria aprovades per la Junta de Govern
Local de data 16 d’octubre de 2017 el nombre de contractacions es veuria condicionada a l’ajut
atorgat.
S’ha detectat una errada consistent en no incorporar la sol·licitud amb registre d’entrada número 4681,
de data 30 d’octubre d’enguany presentada per la senyora Raquel Cama Puig.
Fonaments de dret:
Ordre del TSF/1779/2017, de 13 de juliol, per la qual s’obra la convocatòria per a l’any 2017 per a la
concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del
programa de Garantia juvenil a Catalunya.
Pressupostos generals de l'estat per a l'any 2017.
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del règim local.
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats
locals de Catalunya i les seves posteriors modificacions.
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.
Decret 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de
determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública i les seves posteriors
modificacions legislatives.
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.
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En ús de les facultats que em confereix la vigent legislació es dicta la següent
RESOLUCIÓ:
Primer.- Establir la contractació en pràctiques d’un lloc de treball assimilat al grup professional que
correspongui integrat a les Regidories de Joventut, Serveis Socials, Polítiques d’Igualtat i Salut i
Promoció Local, Cultura i Tradicions i Medi Ambient amb la retribució bruta mensual de 1.080,00 € i
en conseqüència rectificar l’error material observat a les bases de la convocatòria.
Segon.- Rectificar la llista de persones aspirants admeses i excloses aprovada mitjançant decret de
l’Alcaldia 2017/963 essent la correcta la que seguidament es relaciona:
Llista de persones aspirants admeses:
Núm.Registre d’entrada
4780
4681
4638
4691
4876
4648
4629
4661
4772
4660
4680

Cognoms i Nom
A.C., Néstor Vicens
C.P., Raquel
D.P., Yanira
F.B., Joan Marc
G.M., Júlia
G.B., Sergi
M.C., Olga
O.C., Judit
O.O., Desirée
P.F., Ariadna
R.R., Carla

NIF
*****445F
*****333A
*****563E
*****958R
*****308M
*****4931J
*****374D
*****803J
*****625C
*****308R
*****5411L

Llista de persones aspirants excloses:
Cap
Tercer.- Designar els membres que han de constituir l’òrgan de selecció de la següent forma:
President
Suplent
Vocal
Suplent
Vocal
Suplent
Secretària
Suplent

Juan Antonio González Blanco
Teresa Martorell Martí
Paula Teresa Otero Rista
Farners Coll Massó
Marta Lladó Salip
David Corredor Castelló
Marta Lladó Salip
M. Dolors Palmada Tornés

Secretari de la corporació
Interventora de la corporació
Funcionari de carrera de la corporació
Funcionari de carrera de la corporació
Funcionari de carrera de la corporació
Funcionari de carrera de la corporació
Funcionària de carrera de la corporació
Funcionària de carrera de la corporació

Quart.- Es fixa el següent calendari per a la realització de les proves selectives:
Data: Dia 21 de novembre de 2017 a les 09:15 hores
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Lloc: Centre Cívic de Sils, C/. Vidreres, s/n.
Cinquè.- Publicar aquesta resolució al web www.sils.cat pel general coneixement i a les persones
interessades.
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