EXTRACTE D’ACORDS DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL
DIA 28 D´AGOST DE 2019
Identificació de la sessió:
Núm. JGL2019000016
Caràcter: Ordinari
Data: 28 d´agost de 2019
Hora d’inici: 09:40 h
Hora de fi: 10:15 h
Lloc: sala de juntes
Hi assisteixen:
Cristina Mundet Benito, Alcaldessa
Joaquim Vivas Vidal, Regidor/A
Laura Rosales Perez, Regidor/A
Salvador Riumallo Sureda, Regidor/A
Sara Jordà Casas, Secretària
Desenvolupament de la sessió.
Una vegada comprovada per la secretària l’existència del “quòrum” que cal, perquè
pugui ser iniciada es passa a tractar dels assumptes inclosos en l’ordre del dia.
1.0.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA ANTERIOR
La secretària-interventora dóna lectura a l’acta corresponent a la sessió de 14 d’agost
de 2019, aquesta esdevé aprovada per assentiment dels membres presents, de
conformitat amb l’article 91, apartat primer, del ROF.
Es procedeixi a registrar-la en el corresponent Llibre d’actes de les sessions de la
Junta Municipal de Govern i fer tramesa de la mateixa, degudament diligenciada, als
Serveis Territorials de Governació de la Generalitat a Girona i a la Subdelegació de
l’estat a Girona, tot això als efectes legals que correspongui
2.0.- DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA Nº410/2019 D'APROVACIÓ
DEFINITIVA DE LA REFORMA PUNTUAL AMB AFECTACIÓ ESTRUCTURAL DEL
PAVELLÓ POLIVALENT DE SANT DALMAI.
(...)
ACORDS:
Ratificar el contingut íntegre del Decret núm. 410/2019 transcrit en l’apartat primer dels
antecedents
3.0 APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA PER A LA
SELECCIÓ MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ D’UN/A ARQUITECTE/A
TÈCNIC/A EN RÈGIM DE PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA I
CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL
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S’acorda per unanimitat deixar sobre la taula aquest punt de l’ordre del dia, atès
que es vol mirar prèviament si es pot ampliar el nombre d’hores setmanals.
(...)
ACORDS:
Primer.- Aprovar les bases i la convocatòria per cobrir en propietat una plaça
arquitecte/a tècnic/a, enquadrada en la Subescala Tècnica d’Administració Especial,
vacant en la plantilla de personal i inclosa en l’oferta d’ocupació pública del present
exercici, mitjançant el sistema de concurs-oposició lliure i creació d’una borsa de
treball, que s’adjunten com annex al present acord.
Segon.- Publicar la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i el text
íntegre de les bases reguladores de les proves selectives en el Butlletí Oficial de la
Província, en el tauler d’anuncis de la Corporació i a la pàgina web de la corporació.
Tercer:- Donar compte de la present Resolució al Ple, a la primera sessió que
celebrin.”
Resultat: Aprovat per unanimitat
4.0.- ASSUMPTES URGENTS
No n’hi han
5.0.- TORN DE PRECS I PREGUNTES
No n’hi han
L’alcaldessa aixeca la sessió, de la qual com a secretària, estenc aquesta acta i la
certifico a l’efecte que en quedi constància degudament, la qual signa la presidenta
amb mi.
Vilobí d’Onyar, a data de signatura electrònica.
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