DECRET NÚM. 2019000055
ASSUMPTE:

2019000055

Llista admesos, tribunal i dates selecció per una plaça de tècnic mig de recursos
humans en règim de funcionari/a interí/na per vacant.
Identificació de l’expedient
Expedient 004386/2018 (RECURSOS HUMANS/RGL/jas) Codi 06/18 aprovació de la llista
d'aspirants admesos i exclosos, composició del Tribunal qualificador, determinar dates, hores i
llocs de realització del concurs oposició per una plaça de tècnic/a mig de recursos humans.
Fets
1. El dia 10 de desembre de 2018 ha finalitzat el termini de presentació d'instàncies del
concurs oposició per a la provisió d’una plaça de tècnic/a mig de recursos humans en règim de
funcionari interí, codi convocatòria 06/18 vacant en la plantilla de personal funcionari d'aquest
Ajuntament.
2. En data 24 de setembre de 2018 la intervenció municipal ha emès informe previ al document
d’autorització de la despesa amb número PAD 299-2018.
Fonaments de dret
1. De conformitat amb la base quarta i la cinquena de les bases específiques de selecció
aprovades per la Junta de Govern Local de 18 d’octubre de 2018 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 oposició.
2. D’acord amb la Llei 39/2015 de l’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
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.
5. D'acord amb les facultats conferides legalment per l'article 53 del 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.
6. D’acord amb el decret d’alcaldia núm. 2017001829 de 1 de desembre de 2017, de delegació
de competències de l’alcalde a favor dels regidors.
Decret
Per tant, decreto :
1. Aprovar per a la convocatòria Codi 06/18 concurs oposició per a la provisió d’una plaça
de tècnic/a mig de recursos humans en règim de funcionari interí, la llista d’aspirants
admesos i exclosos com segueix, amb el ben entès que si alguna persona no disposa de tots
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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 :
ALCAIDE ROVIRA, NATALIA
COMAS CAMPS, MARC
FERRI GONZALEZ, JOSE FRANCISCO
GARCIA GARCIA, BEATRIZ
GARCIA GARCIA, MARIA JOSÉ
GARCIA ROSA, MARISA
GARCIA VIÑA, MARIA PAZ
IZQUIERDO RUBIO, SILVIA
LOPEZ SOTO, ANA BELEN
MIGUEL BERMEJO, SUSANA
NUÑEZ CALVO, NURIA
PRADOS DELGADO, CARMEN
REINA RIERA, CARLA
RICOU CASAL, MÓNICA
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, YOLANDA
SAYA AMARO, MARIA INÉS
Aspirants exclosos:
Per no justificar el requisit d’estar en possessió del títol acadèmic assenyalat al punt 3) de la
base segona de les bases específiques de la convocatòria:
FORRADELLES HERNANDEZ, NURIA
L’aspirant exclosa disposa d’un termini de 10 dies per a la presentació del document perceptiu
amb l’advertiment que si no ho fa es procedirà sense cap altre tràmit a l’arxiu de la seva
instància i a excloure-la de la llista de forma definitiva.
2. Fer constar que l’ordre d’actuació dels aspirants per a la realització de les proves individuals
es determina d’acord amb les bases generals i, en el seu defecte, s’acorda que el Tribunal
l’estableixi per a qualsevol mitjà aleatori. En aquests segon cas, el sistema escollit i el resultat
quedarà recollit a l’acta de la sessió corresponent.
3. Designar els membres que han de constituir el Tribunal Qualificador de la següent manera:
President:
El Sr. Rafael González López, cap de secció de recursos humans com a titular i com a suplent
el Sr. Artur Fenollosa i Artés, enginyer municipal.
Vocals:
El Sr. Josep Núñez Nuevo, del servei d’organització i recursos humans de l’Ajuntament de
Calonge i com a suplent el Sr. Joan Perxés Cabello, de l’àrea d’administració general, recursos
humans de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà.
El Sr. Francesc Lucio i Pérez, interventor municipal com a titular i com a suplent el Sr. Joan
Manel Romero Gutiérrez, tresorer accidental.
El Sr. Joan Solà i Busquets secretari de l’Ajuntament, com a titular i com a suplent la Sra. Neus
Serra Sala tècnica d’administració general.
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Secretari/a:
El Sr. Joaquim Aragonés Samon, administratiu de Recursos Humans, com a titular i com a
suplent la Sra. M Rosa Domingo Martínez, administrativa de Recursos Humans.
4. Es fixa el següent calendari per a la realització del concurs oposició:
Dia 11 de febrer de 2019
Lloc : Casa de la Cultura, carrer Jaume Arcelós núm. 7 de Blanes
Hora : A les 09:30 h del matí
*Prova de català
Només hauran de fer la prova els concursants que no acrediten documentalment tenir el nivell
C1 de català. Es convoca els següents candidats per a la realització de la prova de català:
- COMAS CAMPS, MARC
- FERRI GONZALEZ, JOSE FRANCISCO
- GARCIA GARCIA, BEATRIZ
- GARCIA GARCIA, MARIA JOSÉ
El certificat per poder quedar exempt de la realització de la prova, es pot lliurar com a màxim el
mateix dia, abans de començar els exercicis.
Hauran de superar una prova equiparable a aquest nivell i ser declarats aptes per poder
continuar en el procés de selecció.
Dia 12 de febrer de 2019
Lloc : Casa de la Cultura, carrer Jaume Arcelós núm. 7 de Blanes
Hora : A les 09:30 h del matí
* Prova de caràcter pràctic.
Dia 14 de febrer de 2019
Lloc : Departament de Recursos Humans. C/ Ample núm. 11, 2n pis
Hora : A les 09:30 h del matí
*Valoració dels mèrits presentats i justificats documentalment, per part dels membres
del Tribunal.
No serà necessària la presència dels aspirants, llevat el cas que els membres del tribunal
considerin oportú mantenir una entrevista personal amb els candidats. En aquest cas, seran
avisats oportunament.
Dia 15 de febrer de 2019
Lloc : Casa de la Cultura, carrer Jaume Arcelós núm. 7 de Blanes
Hora : A les 09:30 h del matí
*Prova psicotècnica.
Dia 19 de febrer de 2019
Lloc : Departament de Recursos Humans. C/ Ample núm. 11, 2n pis
Hora : A les 09:30 h del matí
*Entrevista personal.
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.
Així ho disposa i signa, 2n tinent d'alcalde, en el dia d’avui, de la qual cosa jo, com a secretari,
dono fe.
Nicolás Laguna Jiménez
2n tinent d'alcalde

Joan Solà i Busquets
Secretari

Blanes, 15 de gener de 2019
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