Ajuntament de Navarcles

Núm. de Decret i Data:
2019DECR000012 11/01/2019

RESOLUCIÓ D’ALCALDIA
En LLORENÇ FERRER I ALÒS, en qualitat d’Alcalde de l’Ajuntament de Navarcles, dicta la següent
resolució:
FETS
En sessió de la Junta de Govern Local de data 16 d’octubre de 2018 es va aprovar la convocatòria
i les bases específiques reguladores del procés selectiu per proveir mitjançant concurs-oposició
lliure, una plaça de Treballadora Familiar vacant a la plantilla d’aquest Ajuntament en Règim Laboral
Fix.
Les bases específiques es van publicar al BOPB de data 26-10-2018 i la convocatòria al DOGC
número 7743 del dia 08-11-2018 i a la Seu Electrònica del Ajuntament.
En data 28 de novembre de 2018 va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds, de conformitat
amb la base 4a de les bases reguladores generals publicades al BOPB de data 16-10-2018 dels
processos selectius de l’Ajuntament de Navarcles, i en data 11 de desembre de 2019 es va aprovar
la llista provisional de persones admeses i excloses, la composició de l’òrgan de selecció i es
determinava que la constitució del Tribunal, la data, hora i lloc per realitzar les proves es faria públic
mitjançant nova resolució publicada a l’E-tauler.
Fonaments de dret
Fent ús de les atribucions que tinc conferides per la legislació vigent i en particular 53.1.h/i del
Decret Legislatiu 2/2003 de 28 abril que aprova el Text Refós de la Llei Municipal i Règim Local de
Catalunya.
RESOLC:
PRIMER.- ELEVAR a definitiva la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos al procés
selectiu mitjançant concurs-oposició lliure, per cobrir una plaça de Treballadora Familiar vacant a
la plantilla d’aquest Ajuntament aprovada per resolució d’alcaldia 2018DECR000467 del dia 11-122018.
SEGON.- MODIFICAR la composició de l’òrgan de selecció que serà la següent:
Presidenta: Montserrat Sensat i Borràs (Secretària) o Funcionari/a d’Habilitació Estatal en qui
delegui
Vocals:

Titular: Verònica González Ramírez Treballadora Social del Ajuntament de Súria.
Suplent: Matilde Marin Garcia, Treballadora Familiar de l’Ajuntament de Navarcles.
A proposta de l’EAPC Titular: Anna Freixa Marceló, Tècnica Auxiliar en l’Àrea
d’Ensenyament de Berga.
Suplent: Ylènia Carrascosa Vizuete, Administrativa Ajuntament de Berga.

Secretari/a:

Titular: Marta Espuña Ruiz, Administrativa funcionària Ajuntament de Navarcles.
Suplent: Ivan Vico Perez, Tècnic de Gestió, funcionari de l’Ajuntament de Navarcles.

Plaça de la Vila, 1 08270 Navarcles Telf: 93 831 00 11 Fax: 93 827 01 14 e-mail: navarcles@diba.cat www.navarcles.cat

Ajuntament de Navarcles

TERCER.- DETERMINAR el dimarts dia 29 de gener de 2019 a les 08:00 hores del matí per a la
constitució de l’òrgan de selecció.
QUART.- CONVOCAR els següents aspirants admesos a la seu de l’Ajuntament, Plaça de la Vila,
número 1, el dimarts 29 de gener de 2019 a les 09:00 hores per la realització de la prova de caràcter
eliminatori de coneixements de llengua catalana prevista a les bases del procés, per no haver
acreditat els coneixements documentalment.

DNI
****382P
****983L
****408T
****161G

REG.
ENTRADA
E2018005090
E2018005201
E2018005206
E2018005323

CINQUÉ.- CONVOCAR als aspirants que han acreditat documentalment els coneixements de
llengua catalana i aquells que superin la prova, el dimarts 29 de gener de 2019 a les 10:00 hores a
la seu de l’Ajuntament, Plaça de la Vila, número 1 per la realització de les proves teòrico-pràctiques.
SISÈ.- PUBLICAR aquesta Resolució en el tauler d’anuncis i la pàgina web www.navarcles.cat a
través de l’apartat Seu electrònica/Tauler d’anuncis e-tauler de l’Ajuntament de Navarcles.

L’Alcalde
Llorenç Ferrer i Alòs

En dono fe,
La Secretària
Montserrat Sensat i Borràs
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