ANUNCI
Es transcriu en la seva integritat i literalitat, el Decret d’Alcaldia núm.
32/2018, de 2 de març:
“”DECRET D’ALCALDIA NÚM. 32/2018, de 2 de març de 2018,
d’aprovació de la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos; de
nomenament dels membres del tribunal i del dia, hora i lloc de
començament de les proves; corresponent al procés selectiu per a cobrir
una plaça de cuiner/a de l’escola Miret i Sans
Atesa la convocatòria pública de concurs-oposició per a seleccionar un cuiner/a en
règim de personal laboral fixe discontinu.
Atès que en data 26 de febrer, ha finalitzat el termini de presentació de sol·licituds
d’aspirants.
Atès que, d’acord amb el que disposa la base sisena, cal fixar el dia, l'hora i el lloc de
començament de les proves i la composició nominal dels òrgans de selecció
Atès el que determinen les bases per a la selecció d’un/una cuiner/a de l’escola
pública Miret i Sans.
D’acord amb les atribucions que atorga a l’alcalde, l’article 53 del 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
RESOLC:
PRIMER. Aprovar la llista d’aspirants admesos i exclosos corresponent al procés
selectiu per a seleccionar un/a cuiner/a. Als aspirants se’ls assigna un codi que
coincideix amb els sis primers dígits del seu DNI, amb el qual s’identificaran en el
present expedient i en les resolucions que s’adoptin sobre el present procés de
selecció, als efectes de donar compliment a la normativa de protecció de dades. La
llista és la següent:
1) Aspirants admesos:
REGISTRE
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78
86
90
103
107
109

DNI
351.174***
304.045***
338.933***
466.113***
467.122***
531.802***

PROVA DE
CATALÀ
No exempta
No exempt
Exempta
No exempt
Exempta
No exempta

2) Aspirants exclosos amb indicació del motiu d’exclusió:
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S’obre el termini de 10 dies hàbils a partir de la publicació d’aquest Decret per a
presentar esmenes i possibles reclamacions. Transcorregut aquest termini, si no se’n
presenten, es considerarà elevada a definitiva la llista d’aspirants admesos i exclosos
sense necessitat de nova publicació. Si se’n presenten, es resoldran en el termini de
30 dies. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat resolució, les
al·legacions s’entendran desestimades.
SEGON. Designar la composició del Tribunal qualificador que estarà integrat pels
membres següents:
President: Sr. Joan Guàrdia Casanova, secretari interventor de l’Ajuntament
Vocals:
Sra. Anna Maria Trias Oliver, en representació de l’EAPC
Sra. Teresa Babot Sarroca, monitora del menjador escolar (personal
Ajuntament)
Secretari: Sr. Josep Vilaginés Riba, funcionari de l’Ajuntament
Assessora del CNL per a la prova de Català: Sra. Teresa Vilaró Reverter
TERCER. Convocar el dia 15 de març de 2018, a les 10,30 hores, a la Casa de la Vila
d’Organyà, els membres designats per formar part del tribunal qualificador, per
procedir a la constitució del Tribunal, i la realització del primer exercici del concurs
oposició.
QUART. Convocar pel mateix dia 15 de març de 2018, a les 11,00h, a la Casa de la
Vila (Carretera de Lleida, 21, 1ª planta) tots els aspirants admesos per a realitzar el
primer exercici (prova escrita) del procés selectiu.
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CINQUÈ. Publicar aquest Decret al tauler d’edictes de l’Ajuntament i al tauler d’edictes
electrònic de la Seu electrònica de l’Ajuntament (https://www.seu-e.cat/web/organya/)””
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