Forallac Progrés, SAM
DECRET
Atès que en data 15 de setembre de 2017 va finalitzar el termini hàbil per a la
presentació de sol·licituds per a participar en la convocatòria del procés de
selecció per a la plaça de auxiliar-administratiu.
De conformitat amb les bases de la convocatòria aprovades juntament amb la
convocatòria i de conformitat amb l’article 78 del Reglament del Personal al
Servei de les Entitats Locals aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, i de
l’article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del
Règim Local,
HE RESOLT:
Primer.- Aprovar la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses
per al procés selectiu.
Persones aspirants admeses:
ASPIRANT

IDENTIFICADOR

CP, N E
PR, A
K J, J
J E, M
D T, A
C C, V
D M, S
E A, S
C P, M
P T, L
G S, S

*****698K
*****095X
*****201Y
*****328X
*****161Z
*****232X
*****900S
*****794E
*****319Q
*****993H
*****341R

OBSERVACIONS

Persones aspirants excloses:
ASPIRANT

IDENTIFICADOR

Motiu exclusió

P V, M C
CP, M LL

*****379C
*****277S

Falta fotocopia DNI
Falta fotocopia DNI

Segon.- Atorgar a les persones aspirants un termini de 5 dies hàbils comptats a
partir de l’endemà de la publicació de la present resolució en el tauler d’anuncis
de la corporació i en la web municipal, per esmenar les causes d’exclusió i per
a possibles al.legacions.
En cas que es presentin al.legacions, s’hauran de resoldre en el termini màxim
dels quinze dies següents a la finalització del termini per a la presentació. La
notificació d’aquesta resolució determinarà els terminis a efectes de possibles
impugnacions i recursos, d’acord amb el que disposa l’article 40 de la Llei
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39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi
dictat resolució, les al.legacions s’entendran desestimades.
La llista provisional de persones aspirants admeses i excloses es considerarà
automàticament elevada a definitiva si no es presenten al.legacions o si es
desestimen per silenci administratiu, i no caldrà tornar-la a publicar.
Si s’accepta alguna al·legació, s’ha de procedir a notificar-ho a la persona
al·legant en els termes que estableix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Tot seguit,
s’ha d’esmenar la llista de persones admeses i excloses, i s’ha de publicar
només l’esmena al web http://www.nexesforallac.cat
S’adverteix que, en cas que les persones aspirants excloses inicialment, no
esmenin dins d’aquest termini el defecte a elles imputable que hagi motivat la
seva exclusió, es considerarà que desisteixen de la seva sol·licitud de
participació en aquest procés selectiu.
Tercer.- Designar els/les membres que a continuació s’esmentaran per a
integrar el tribunal qualificador:
-President:
o Un/a personal laboral provinent de la mateixa o d’una altra corporació:
• Titular: Sr. Quim Gudayol Portabella, gerent de Forallac Progres,
SAM
• Suplent: Sr. Daniel Sabater (Tècnic de promoció i desenvolupament
local de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà)
-Vocals :
o Un/a funcionari/a de carrera provinent de la mateixa o d’una altra
corporació:
• Titular: Sr. Albert Costa (cap de l’àrea de promoció econòmica del
Consell Comarcal del Baix Empordà)
• Suplent: Dolors Cano García (Tècnica superior d’Empresa del
Consell Comarcal del Baix Empordà)
- Secretari /ària :
o Un/a funcionari/a de carrera provinent de la mateixa o d’una altra
corporació:
• Titular: Sra. Carmen Bosch Guix, secretària-interventora de la
Corporació
• Suplent: Sr. Ramon Llensa (tresorer de l’Ajuntament de Forallac)
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Quart.Convocar les persones aspirants el dia DIVENDRES 3 DE
NOVEMBRE DE 2017, a la Sala de Formació de Nexes, Carrer dels Oms 10 de
Vulpellac, als efectes de realitzar les proves amb el següent horari:
Hora: 9:00 h
- Primer exercici: coneixement teòrics.
Aquesta prova tindrà caràcter obligatori i eliminatori. La puntuació serà d’un
màxim de 10 punts, essent necessària una puntuació mínima de 5 punts per a
la seva superació.
Hora: A determinar. Es fixarà al finalitzar el primer exercici.
- Segon exercici: entrevista personal
Aquesta entrevista serà obligatòria per a les persones aspirants que hagin
superat les proves anteriors. La puntuació d’aquesta prova es valorarà de 0 a 5
punts i tindrà caràcter eliminatori. La puntuació mínima per superar la prova
serà de 3 punts.
Cinquè.Nexes.

Determinar que els anuncis successius es publicaran al web de

Sisè.- Notificar aquesta resolució als membres de l’òrgan seleccionador i
procedir a la seva publicació al web de Nexes.

Vulpellac, 9 d’octubre de 2017

Quim Gudayol Portabella
Gerent de FORALLAC PROGRÉS, SAM

