Expedient núm.: PG 2017/1133 General 2017/1742
Edicte
Identificació de l’expedient: Resolució de la Junta de Govern Local de data 6 de novembre de 2017 Convocatòria d’un lloc de gestor/a administratiu/iva (serveis generals) pel sistema de concurs oposició de
promoció interna.
Fets:
En data de 3 de febrer de 2017 el Ple de l’Ajuntament de Sils va aprovar definitivament el pressupost, la
plantilla de l’Ajuntament de Sils i la relació de llocs de treball on s’hi inclouen 3 llocs de de treball de
personal funcionari de carrera, gestor/a administratiu/iva, grup de classificació A2, vacants i reservats a la
promoció interna.
En data de 2 d’octubre de 2017 la Junta de Govern Local va aprovar les bases de la convocatòria essent
publicades al BOP número 196 de data 13 d’octubre i al DOGC número 7473 de la mateixa data.
En data de 2 de novembre de 2017 ha finalitzat el termini de presentació d’instàncies.
Fonaments de dret:
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.
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent
ACORD:

Primer.- Aprovar la llista de persones aspirants admeses i excloses que seguidament es relaciona:
Llista de persones aspirants admeses:
Núm.Registre d’entrada
4514

Cognoms i Nom
L.S., Marta

NIF
*****171N

Llista de persones aspirants excloses:
Pg. Sts. Cosme i Damià, 2 - 17410 SILS - Telèfon 972/ 16 80 00 - Fax 972/ 85 36 17
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Marti Nogué Selva

10/11/2017

ALCALDE

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document
Codi Segur de Validació

d5901e7f2ef14aec958d2a21b1d4c570001

Url de validació

https://connector.sils.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Data document: 02/11/2017

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

Juan Antonio González Blanco
Teresa Martorell Martí
Victoriano Sánchez García
Màrius Valls Plans
Rafael José García Jiménez
Maria Casadevall Viñas
Bernat Mascaró Mascaró
Jordi Serra Coma
Joan Guitart Duran
Fátima Ramos Plaza
Farners Coll Massó
Jiménez Bermejo, Beatriz

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’E.A.P. de Catalunya
Tècnic designat per l’E.A.P. de Catalunya
Funcionari de la corporació o altra administració
Funcionària de la corporació
Funcionària de la corporació
Funcionària de la corporació

Tercer.- Es fixa el següent calendari per a la realització de les proves selectives:
Data: Dia 24 de novembre de 2017 a les 10:00 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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