AJUNTAMENT
DE
PERAMOLA

EDICTE
En relació amb el procés selectiu per al nomenament de funcionari interí per cobrir
amb caràcter interí una plaça d’operari de Serveis municipals múltiples, de la
plantilla de personal laboral d'aquest Ajuntament a través del sistema de concurs,
per Resolució d'aquesta Alcaldia de data 24 de maig de 2016 s'ha resolt:
« Núm. Exp.: PER 2016/01
Relació d’admesos i exclosos per al concurs, amb caràcter de màxima urgència,
per proveir amb caràcter interí una plaça d’operari de Serveis municipals
múltiples, de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Peramola,
nomenament de Tribunal, i fixació data i horaris de les entrevistes.
Per acord del Ple de l’Ajuntament de Peramola, de data 27 d’abril de 2016, es va
acordar aprovar la convocatòria i les bases referents a la convocatòria de concurs,
amb caràcter de màxima urgència, per proveir amb caràcter interí una plaça d’operari
de Serveis municipals múltiples, de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de
Peramola.
S’ha fixat el termini de recepció d’ofertes el dia 17/05/2016 i en aquesta data n’han
arribat un total de 9 currículums. Un cop comprovats els requisits per a declarar-los
admesos i exclosos en resulta que hi ha un total de 2 aspirants que no acrediten
l’ACTIC-bàsic, però en data 12-05-15 es presenten a la prova resultant aptes.
En conseqüència, i en virtut de les atribucions que m'atorga l'article 13.1.d) del Decret
legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
l'organització comarcal de Catalunya.
HE RESOLT:
Primer.- Aprovar la llista d’admesos i exclosos següent:
Admesos:
COGNOMS
Estruch Cuadrat
Figueras Espinagosa

NOM
Santiago
Joan

Exclosos:
No n’hi ha
Segon.- Fixar les entrevistes per l’1 de juny de 2016, amb el següent horari:
11:00
11:15

Estruch Cuadrat
Figueras Espinagosa

Santiago
Joan
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Tercer.- Nomenar el tribunal qualificador del procés selectiu que ens ocupa, que
estarà composat per:
Titulars
President: Josep Lluís Pargaña Escudero, tècnic del Consell Comarcal de l’Alt Urgell
Vocals:
Montserrat Rovira Quintana, representant de l’Escola d’Administració Pública de
Catalunya
Antoni Marzo Usón, SAT del Consell Comarcal
Secretari/ària: Exercirà les funcions de secretari el vocal que és secretari del Consell
Comarcal o el seu suplent.
Suplents
President: Godofredo Garcia Gasa, tècnic del Consell Comarcal
Vocals:
Ramon Miñambres Rebés, representant de l’Escola d’Administració Pública de
Catalunya
Patricia Ramírez Aymerich, SAT del Consell Comarcal
Quart.- Fer públic aquestes relació mitjançant edicte al taulell d’anuncis de
l’Ajuntament i a l’e-tauler i comunicar-ho als aspirants mitjançant correu electrònic, als
efectes oportuns, així com la designació del tribunal i la data i horari de les entrevistes.
Cinquè.- Contra aquesta resolució es podrà interposar recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida, en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent al de la seva publicació i, alternativament i de forma
potestativa, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, en el termini
d’un mes a comptar des del dia següent al de la seva publicació.
Sisè.- Donar compte de la present Resolució a l'Ajuntament Ple en la primera sessió que
celebri. »

Peramola, 24 de maig de 2016
L'Alcaldessa
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