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[FirmaDecreto]
DECRET D2016AJUN000644 01/07/2016
REF: Expedient número GREC2016000040
Assumpte

1. Aprovació de la llista definitiva d’admesos i exclosos del procés selectiu per a la
cobertura, mitjançant el sistema de concurs oposició en torn lliure, d’un lloc de treball
de tècnic auxiliar de turisme i promoció econòmica en el marc del “Programa
complementari de foment de l’ocupació i de suport a la integració social”.
2. Designació dels membres del tribunal.
3. Inici de les proves.
Relació de fets

− En data 10 de març de 2016, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va
aprovar “Programa complementari de foment de l’ocupació i suport a la integració
social” i l’import concedit inicialment a l’Ajuntament de Vilassar de Dalt és de
91.359,92 euros per a l’any 2016.
− En data 22 de d’abril de 2016 l’Ajuntament presenta a la Diputació de Barcelona
l’acceptació d’aquest ajut.
− La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 5 de maig de 2016 va aprovar les
bases específiques
es que regiran el procés selectiu, mitjançant el sistema de concurs
oposició en torn lliure per ocupar llocs de treball de vàries especialitats per a la
realització de diversos projectes temporals en diversos departaments de l’Ajuntament
de Vilassar de Daltt per tal d’afavorir el desenvolupament econòmic local i la
integració social i laboral.
− Per Decret d’alcaldia, núm. 435 de data 06 de maig de 2016, es va resoldre iniciar i
convocar el procés selectiu, per procediment d’urgència mitjançant el sistema de
concurs oposició en torn lliure per ocupar llocs de treball de vàries especialitats per a la
realització de diversos projectes temporals en diversos departaments de l’Ajuntament
de Vilassar de Dalt per tal d’afavorir el desenvolupament econòmic local i la
integració social i laboral.
− Per decret d’alcaldia 437 de data 09 de maig de 2016, es va avocar la competència
delegada a la Junta de Govern Local, pels motius exposats en la relació de fets del
present decret d’alcaldia, per tal de procedir a l’aprovació del present decret i rectificar
en part les bases aprovades per la Junta de Govern Local de data 5 de maig de 2016.
− Aquest procés selectiu és subjecte a les bases aprovades per decret d’alcaldia 437 de 9
de maig de 2016 que foren publicades al Butlletí Oficial
Oficial de la Província de Barcelona
de data 12 de maig de 2016.
Fonaments de dret
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− Article 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de
personal al servei de les entitats locals.
− Article 21.1 g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Hisendes Locals.
− Article 53.1 h) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
− Bases específiques que regiran el procés selectiu, mitjançant el sistema de concurs
oposició en torn lliure per ocupar llocs de treball de vàries especialitats per a la
realització de diversos projectes temporals en diversos departaments de l’Ajuntament
de Vilassar de Dalt per tal d’afavorir el desenvolupament econòmic local i la
integració social i laboral.

Resolució

Primer. Aprovar la següent llista definitiva d’admesos i exclosos del procés selectiu per a
la cobertura, mitjançant el sistema de concurs oposició en torn lliure per ocupar dos d’un
lloc de treball de tècnic auxiliar de turisme i promoció econòmica:
Llista d’admesos:
NÚM. DE REGISTRE
E2016002470
E2016002476
E2016002565
E2016002575
E2016002583
E2016002595
E2016002606
E2016002611
E2016002617
E2016002623
E2016002627
E2016002667
E2016002672
E2016002677
E2016002682
E2016002694
E2016002698
E2016002715

Llista d’exclosos:
NÚM. DE REGISTRE MOTIU D'EXCLUSIÓ
E2016002637

No acredita la condició de desocupat/ No acredita la titulació requerida
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E2016002678

No acredita la condició de desocupat

E2016002698

No acredita la condició de desocupat

E2016002711

No acredita la condició d'inscrit com a demandant d'ocupació/ No acredita la condició
de desocupat

E2016003216

Presentació fora de termini

Segon. De conformitat amb la base cinquena de la convocatòria, es determina que el
Tribunal qualificador del procés selectiu estarà constituït per les següents persones:
•

President: Sergi Romera Cortés, cap d’àrea d’Atenció a les persones.

•

Suplent: Reyes Paniagua Aris, treballadora social.

•

Vocal:
l: Esther Lancho Agúndez, tècnica de projectes.

•

Suplent: Sílvia Doménech Pou, directora del Centre Obert.

•

Vocal: Enric Ortega Rivera, tècnic de Turisme i Promoció de la Vila.

•

Suplent: Àurea Puig Vilà, cap d’Unitat de Recursos Humans i Organització.

•

Secretari:
retari: Carles Casellas Ayén, secretari de la corporació.

•

Suplent: Carme Berengüí Reales, administrativa de gestió.

Tercer. Convocar als membres designats per a formar part del Tribunal qualificador pel
proper dia 11 de juliol a les 09:00 hores del matí, a l’edifici de Can Pons per a la
constitució de l’esmentat Tribunal.
Quart. Convocar als aspirants declarats admesos per a la realització d’una prova, prevista
a la base setena, el proper dia 11 de juliol de 2016 a les 9:30 hores a l’edifici de Can Pons,
l’espai
’espai cívic les escoles (C/ Camí de Can Pons núm. 21-27
21 27 de Vilassar de Dalt).
Els aspirants hauran de presentar-se
presentar se en el dia i hora assenyalats proveïts de l’original del
DNI, carnet de conduir o passaport.
Cinquè. Publicar aquesta resolució al tauler d’anuncis de l’ajuntament i mitjançant internet
a la pàgina web municipal http://www.vilassardedalt.cat.
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