Ajuntament de l’Escala
vila marinera

RRHH
Exp: 2019/3005

ANUNCI SOBRE ADMESOS I EXCLOSOS, TRIBUNAL I DATA DE PROVES DE
PROCEDIMENT SELECTIU PER LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE PERSONAL
Aquesta Alcaldia, amb data d’avui, ha dictat un decret la part dispositiva del qual és com
segueix:
“De conformitat amb les atribucions conferides per 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 i l’art. 55 del Decret
2014/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les
entitats locals.
Havent finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per prendre part en el procés
selectiu convocat per aquesta corporació per la constitució d’una borsa de treball de tècnic
mig administració general (especialitat urbanisme) (grup de classificació A2) per cobrir
vacants temporals i realitzar substitucions en aquesta categoria professional, a l’Ajuntament
de l’Escala, i un cop examinada la documentació presentada pels interessats, d’acord amb
el que es disposa en les bases aprovades per Decret d’Alcaldia de data 12 de juliol de 2019.
DISPOSO
PRIMER.- Aprovar la relació d’admesos i exclosos del procediment selectiu convocat per la
constitució d’una borsa de treball de tècnic mig administració general (especialitat
urbanisme) (grup de classificació A2) per cobrir vacants temporals i realitzar substitucions en
aquesta categoria professional que figura tot seguit:
ASPIRANTS ADMESOS :
RE
2019/7211
2019/7044
2019/7117

Nom
Sònia Martínez Garcia
Berta Viñas Garcia-Falces
Guillem Castro Izquierdo

DNI
…6036..
…9924..
…9994..

RE

DNI

2019/7120

...9977..

2019/6986

...9517..

Agustí Garcia Andrés
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ASPIRANTS EXCLOSOS:
Nom
Motiu d’exclusió
No
acredita
la
titulació Angela
Leonor
Valencia
requerida per la RLT (dret)
Alarcón
No
acredita
la
titulació Xavier Martínez Bonnin
requerida per la RLT (dret)
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SEGON.- Aprovar els integrants del tribunal qualificador d’aquest procés selectiu, d’acord el
que preveu el RD 5/2015 de 2 d'octubre, de l’estatut bàsic de l’empleat públic, segons es
relaciona a continuació:
- President:
- Vocals:
- Secretari:

Sr. Agustí Garcia Andrés. Suplent: Sra. Yolanda Maria Toral Morente
Sra. Elena Ramos Carrasco. Suplent: Sr. Joan Vilà Pujolràs.
Sr. Joaquim Ginesta i Rey Suplent: Sr. Carles Casellas i Gusó
Sra. Ariadna Vilà Quintana. Suplent: Sra. Olga Campalans Navarro
Sra. Carmen Ibáñez Jiménez. Suplent: Neus Puig Artigas.

Atès que cap d’aquestes persones és representant sindical o del personal de l’Ajuntament
de l’Escala a títol individual, per no ajustar-se cap dels seus membres al principi de
professionalitat contemplat a l’article 60 del text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de
l’empleat públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, es designen els
Srs. Adrià Vila Moreno o David Ramírez Hidalgo, com a representants sindicals o del
personal de l’Organisme per tal que assisteixi al procediment selectiu com a observador/a,
amb veu però sense vot.
El tribunal qualificador es constituirà el dia 5 d'agost de 2019, a les 9:00 hores a la sala de
Plens de l'Ajuntament de l'Escala, Pintor Massanet, 34, 17130 l'Escala
TERCER.- Fixar el dia, l'hora i el lloc de realització dels exercicis a fer d’acord amb el que
figura a les bases reguladores de la convocatòria, segons es relaciona a continuació,
quedant convocats els senyors membres del tribunal qualificador i els aspirants admesos:
Dia: 5/08/2019
Hora: 9:30 hores.
Lloc: Sala de Plens
QUART.- Els interessats disposen de 4 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació
al tauler d’edictes i pàgina web de l’anunci del present decret, als efectes d’esmena de
defectes, al·legacions o recusació de membres del tribunal. L’esmena de defectes es farà
davant el Secretari de la Corporació.
CINQUÈ.- Procedir a publicar el present decret al tauler d’edictes de la Corporació i al web
municipal.”
Es fa públic per a general coneixement

Agustí Garcia i Andrés
L’Escala, a data de signatura electrònica
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