Expedient núm.: PG 2017/367 General 2017/554.
Edicte
Identificació de l’expedient: Resolució de l’Alcaldia 2017/335 de data 4 de maig de 2017 Llista persones aspirants 14 places peons “Anem per Feina” admeses i excloses, nomenament
personal òrgan de selecció i fixació data sorteig.
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Fets :
La Junta de Govern Local ordinària del dia 20 de març de 2017 va aprovar les bases per a la
provisió de 14 places de peons, personal laboral temporal “Anem per feina” amb una durada del
contracte d’un mes (o juliol o agost) de les quals hi ha 4 places de la franja d’edat entre 16 i 17
anys i 10 places de la franja d’edat entre 18 i 20 anys.
L’acord i les bases de la convocatòria es van publicar al tauler d’edictes de l’Ajuntament, al web
i al BOP número 70 de 10 d’abril d’enguany establint el termini de vint dies naturals des de
l’endemà de la seva publicació al BOP per a la presentació de sol·licituds per prendre part en el
sorteig de les places. Aquest termini ha finalitzat el dia 28 d’abril d’enguany.
Fonaments de dret :
-Article 21, 91 i 102 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local.
-Articles 12 i 15 del RDL 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
l’estatut dels treballadors.
- Bases d’execució del pressupost per a l’exercici 2017.
- Article 20.2 de la Llei de pressupostos de l’estat.
- Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les
entitats locals, referent als casos de màxima urgència i a la publicitat a la qual, també, han de ser
sotmesos.
- Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, text refós de la Llei de l’estatut bàsic de
l’empleat públic.
- Article 53.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya.
Fent ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, es dicta la següent
RESOLUCIÓ:
Primer.- Aprovar la següent llista provisional de persones admeses i excloses, que serà
exposada al tauler d’anuncis de la corporació i a la web pel termini de 10 dies.
Per als 4 llocs de treball d’ajudants de dependències i de serveis municipals (edat entre 16
i 17 anys):
ADMESES:
Reg. Entrada

Cognoms i nom

NIF
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1614
1818
1662
1756
1828
1501
1809
1729
1597
1835
1811
1807
1659
1810
1652
1787
1635

A.O., Raül
B.R., Iris
C. C., Paula
C.G., Júlia
C.C., Jesmyl Elisa
D.G., Tánia
D.M., David
L.F., Laia
L.E., Adrià
M.R., Aquiles
M.R., Pau
M.L., Carla
P.D., Anna
P.T., Cristian
P.G., Àlex
R.R., Nil
V.B.A., Laura

...681Q
...471P
...565H
...346K
...580F
...491S
...811E
...574S
...971C
...194R
...511F
...734F
...510K
...585B
...059X
...389T
...200D

EXCLOSES:
R.Entr. Cognoms i Nom
1836
C.V., Lohana Nicole

NIF
...346K

Motiu exclusió
Per no disposar de l’autorització per treballar

Cap
Per als deu llocs de treball de peó (edat entre 18 i 20 anys):
ADMESES:
Reg. Entrada
1681
1793
1483
1527
1684
1731
1827
1768
1735
1603

Cognoms i nom
A.O., Coral
C.M., Marta
F.F., César
L.J., Esteban
M.L., Andreu
N. F., Aron
O.D., Andrea
P. Z., Rocío
P.V., Josselyn Nohelia
R.D., Pau

NIF
...053T
...684B
...391P
...054T
...735P
...697J
...553Y
...084H
...223A
...712Y

EXCLOSES:
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Cap
Transcorregut el termini indicat a les bases aquesta llista provisional esdevindrà definitiva si no
es presenten al·legacions.
Segon.- Aprovar la composició de la mesa que ha d’intervenir en el sorteig en la forma següent:
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President
Suplent
Vocal
Suplent
Vocal
Suplent
Secretari
Suplent

Mercè Pascual Fontanils
Jurado García, M. Dolores
Fàtima Ramos Plaza
Salvador Jubany Viader
Soler Subils, Joaquim
Seco Velilla, Núria
Juan A. González Blanco
M. Farners Coll Massó

Regidora de joventut, serveis socials i salut
Regidora de medi ambient i lleure
Arquitecta tècnica de la corporació.
Arquitecte municipal
Dinamitzador sociocultural de la corporació.
Funcionària de la corporació.
Secretari de la corporació.
Funcionària de la corporació.

Tercer.- Assenyalar la data de celebració del sorteig pel dia 25 de maig de 2017 a les 12:00
hores a la sala d’actes de l’Ajuntament de Sils. L’ordre obtingut en el sorteig determinarà el
període de contractació essent els primers aspirants contractats el mes de juliol i la resta a
l’agost.
Dins del termini dels 5 dies posteriors a la publicació del resultat del sorteig al web de la
corporació les persones aspirants podran, previ acord entre elles mateixes, alterar el període de
treball que serà comunicat l’Ajuntament de Sils mitjançant instància signada per ambdues parts.
Quart.- Durant el termini de deu dies a partir de la data d’aquesta resolució, es podran presentar
les reclamacions pertinents o ser recusats els membres de la mesa del sorteig, d’acord amb el
que disposa l’article 24 de la Llei 40/2015, de règim jurídic del sector públic.
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