Destinatari: AJUNTAMENT DE BLANES
Adreça:
PS DE DINTRE, 29
17300 BLANES
GIRONA
Notificació: BL/00000004/0001/000001561
Expedient: 2019/00000297N

NOTIFICACIÓ DE RESOLUCIÓ
Us comunico que, per Decret del/la Tinent d’Alcalde número 2019001403 de 02/10/2019, s’ha dictat la
resolució següent:
ASSUMPTE
Codi 06/19 concurs de mèrits amb comprovació pràctica per un delineant-projectista
Identificació de l’Expedient
Expedient número 2019/00000297N (RECURSOS HUMANS/RGL/jas) relatiu a Codi 06/19 aprovació
de la llista d'aspirants admesos i exclosos, composició del Tribunal qualificador, determinar dates,
hores i llocs de realització del concurs de mèrits amb comprovació pràctica per un delineantprojectista, en règim de contractació de relleu inicialment a temps parcial.
Fets
1. El dia 28 d’agost de 2019 ha finalitzat el termini de presentació d'instàncies de l’oposició lliure per
un delineant-projectista, codi convocatòria 06/19, en règim de contractació de relleu inicialment a
temps parcial.
2. En data 14 de juny de 2019 la intervenció municipal ha emès informe previ al document
d’autorització de la despesa amb número PAD 192-2019.
. El 01/10/2019, el/la tècnic/a de Recursos Humans ha informat favorablement sobre l’adopció
d’aquesta resolució, segons informe que consta a l’expedient.
Fonaments de Dret
1. De conformitat amb la base quarta de les bases específiques de selecció aprovades per Decret
d’Alcaldia número 2019000952 de 8 de juliol de 2019 cal dictar resolució aprovant la llista d'aspirants
admesos i exclosos, fer constar les causes d’exclusió, designar membres Tribunal i fixar data, hora i
lloc per a la realització del concurs de mèrits amb comprovació pràctica.
2. D’acord amb la Llei 39/2015 de l’1 d’octubre, de procediment administratiu comú
administracions públiques.

de les

3. De conformitat amb el que disposa la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim
Local, el 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 214/1990, de 30 de juliol, de Reglament del personal al servei de
les Entitats Locals i la resta de disposicions vigents en la matèria.
4. D’acord amb el RDL 5/2015 de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut
Bàsic de l’Empleat Públic.
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5. D’acord amb els decrets d’alcaldia núm. 2019000909 de 26 de juny de 2019, i núm. 2019001127
de 12 d’agost de 2019, de delegació de competències de l’alcalde a favor dels regidors.
Per tant,
Decreto
1. Aprovar per a la convocatòria Codi 06/19 concurs de mèrits amb comprovació pràctica per un
delineant-projectista, en règim de contractació de relleu inicialment a temps parcial, la llista
d’aspirants admesos i exclosos com segueix, amb el ben entès que si alguna persona no disposa de
tots els requisits de participació, com a màxim el dia que finalitza el termini de presentació de
sol·licituds, podrà ser exclòs del procés selectiu en qualsevol moment de l'execució de les proves, fent
constar els motius a les actes de sessió del tribunal i sense cap altre tràmit per part de
l'Administració.
Aspirants admesos :
ALONSO*AGUILERA,MARIBEL
SORIA*FERNANDEZ,NAUSICA
SALA*VIDAL,ALBA
Aspirants exclosos:
Per no presentar documentació d’estar inscrit en l’oficina de treball de la Generalitat i tenir la condició
de desocupat. Aquesta condició s’ha d’acreditar abans que finalitzi el termini de presentació de
sol·licituds i s’ha de mantenir fins a la data de contractació.
ORTIGA*BALCELLS,ALEIX
MADRID*VENTURA,ALBA
MAYOL*BATLLE,MARIONA
GRANADOS*FERNANDEZ,BEGOÑA
SANS*VILA,BIBIAN
RIBET*CHOPO,MARTI
Per no justificar estar en possessió del títol de formació professional de 2n grau: branca delineació,
cicle formatiu de grau superior de desenvolupament i aplicació de projectes de construcció, cicle
formatiu de grau superior de desenvolupament de projectes urbanístics i operacions topogràfiques o
equivalents o en condicions d'obtenir lo en la data en que finalitzi el termini de presentació de
sol·licituds.
BARBERAN*COSTA,ELOI
MADRID*VENTURA,ALBA
MAYOL*BATLLE,MARIONA
De tots aquests aspirants exclosos, no han aportat la documentació pertinent per tal de quedar
exempts de la prova de català, els següents:
MAYOL*BATLLE,MARIONA
GRANADOS*FERNANDEZ,BEGOÑA
RIBET*CHOPO,MARTI
Els aspirants exclosos disposen d’un termini de 10 dies per a la presentació dels documents
perceptius amb l’advertiment que si no ho fan es procedirà sense cap altre tràmit a l’arxiu de la
seva instància i a excloure’ls de la llista de forma definitiva.
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2. Fer constar que l’ordre d’actuació dels aspirants per a la realització de les proves individuals es
determina d’acord amb la base sisena de les bases específiques.
3. Designar els membres que han de constituir el Tribunal Qualificador de la següent manera:
President:
- Com a titular el Sr. Artur Fenollosa i Artés, enginyer municipal de l’Ajuntament de Blanes.
- Com a suplent el Sra. Mercè Prades i Valls arquitecta municipal de l’Ajuntament de Blanes.
Vocals:
- Com a titular el Sr. Carles Albert Ledo Prol designat per l’Escola d’Administració Pública de
Catalunya.
- Com a suplent la Sra. Belén Garcia Quiñones, designada per l’Escola d’Administració Pública de
Catalunya.
- Com a titular el Sr. Francesc Lucio Pérez, interventor general de l’Ajuntament de Blanes.
- Com a suplent la Sra. M Eugènia Escolano González tècnica d’administració pública de l’Ajuntament
de Blanes.
- Com a titular el Sr. Joan Solà i Busquets secretari de l’Ajuntament de Blanes.
- Com a suplent la Sra. Neus Serra i Sala tècnica d’administració general de l’Ajuntament de Blanes.
Secretari/a:
- Com a titular el Sr. Rafael González López cap de secció del Departament de Recursos Humans de
l’Ajuntament de Blanes.
- Com a suplent el Sr. Joaquim Aragonés Samon, administratiu del Departament de Recursos
Humans de l’Ajuntament de Blanes.
4. Es fixa el següent calendari per a la realització del concurs de mèrits amb comprovació pràctica:
Prova de català
Dia:
22 d’octubre de 2019
Lloc: Casa de la Cultura, carrer Jaume Arcelós núm. 7 de Blanes
Hora: A les 09:30 h del matí
Només hauran de fer la prova els concursants que no acrediten documentalment tenir el nivell B2 de
català.
Prova psicotècnica, a càrrec de personal tècnic especialitzat
Dia:
24 d’octubre de 2019
Lloc: Casa de la Cultura, carrer Jaume Arcelós núm. 7 de Blanes
Hora: A les 09:30 h del matí
Comprovació de caràcter pràctic
Dia:
28 d’octubre de 2019
Lloc: Casa de la Cultura, carrer Jaume Arcelós núm. 7 de Blanes
Hora: A les 09:30 h del matí.
Valoració de mèrits i entrevista personal
Dia:
30 d’octubre de 2019
Lloc: Departament de recursos humans, carrer Ample núm. 11 de Blanes
Hora: A les 9:30 h del matí
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5. El present acord serà publicat al tauler d’edictes i a la pàgina web de l’Ajuntament, a efectes de
possible abstenció i recusació respecte dels membres del Tribunal, d’acord amb la Llei 39/2015 de l’1
d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, significant que
transcorregut el termini de deu dies des de la seva publicació sense que s’hagin presentat
reclamacions la llista s’estimarà definitiva.

Contra aquest acte administratiu, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar, amb caràcter
potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar
del dia següent de la recepció d'aquesta notificació, tal com estableix l'article 124 de la Llei 39/2015,
d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Alternativament, podeu interposar directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós administratiu de Girona , en el termini de dos mesos comptats des del dia següent de la
recepció d'aquesta notificació, d'acord els articles 8.1, 25.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
Igualment, podeu interposar qualsevol altre recurs si ho considereu convenient.

La qual cosa us comunico perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Signat electrònicament per la Secretaria, en 02/10/2019; 8:25:07
Registre de Sortida número: 2019013878
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