EDICTE
Es fa públic que per Decret de la regidora de Serveis Generals de data 25 de maig de
2017, en relació a la convocatòria per a cobrir tres places de tècnic/a de gestió grup A2,
vacants en la plantilla de personal funcionari mitjançant el concurs oposició, accés
promoció interna, s’ha resolt el següent:
“Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament del Masnou, en sessió
de data 13 d’octubre de 2016, on s’aproven les bases que regiran el concurs – oposició
per a cobrir tres places de tècnics de gestió, per promoció interna, incloses a l’oferta
d’ocupació pública 2014 i vacants a la plantilla de personal funcionari.
Atès que Al BOPB de data 28 d’octubre de 2016 es publiquen les bases que regiran la el
concurs – oposició per a la provisió interna de tres places de tècnics de gestió.
Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament del Masnou, en sessió
de data 22 de desembre de 2016, on es convoca el concurs – oposició de promoció
interna per a cobrir tres places de tècnics de gestió vacants a la plantilla de personal
funcionari que es regirà per les bases aprovades per la Junta de Govern Local de 13
d’octubre de 2016 i publicades al BOPB de 28 d’octubre de 2016.
Atès que en data 13 de febrer de 2017 es fa pública la convocatòria per a cobrir tres
places de tècnic/a de gestió, vacants en la plantilla del personal funcionari, per promoció
interna, mitjançant el procediment de concurs – oposició, inclosa a l’Oferta d’Ocupació
Pública per a l’any 2014 en el diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Vist que Al BOPB de data 17 de febrer de 2017 es publica la convocatòria per a cobrir
tres places de tècnic/a de gestió vacants a la plantilla de personal funcionari , per
promoció interna, mitjançant el procediment de concurs – oposició inclosa a l’oferta
d’ocupació pública per a l’any 2014.
Atès que al BOPB de data 10 de maig de 2017 es publiquen la resolució provisional de
les persones admeses i excloses de la convocatòria per a cobrir tres places de tècnic/a
de gestió grup A2.
Atès que el dia 25 d’abril de 2017 ha finalitzat el termini per esmenar les reclamacions
que s’hagin pogut presentar.
En virtut de les facultats que em confereix l’article 53.1.i) 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, d’acord amb l’art. 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, HE RESOLT:
Primer. Que finalitzat el termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria concurs oposició per a cobrir tres places de tècnic/a de gestió, i segons determina l’apartat 6è. de
les bases generals, la llista definitiva de persones admeses i excloses és la següent:
ADMESES:
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Blanqué Díaz, Débora
Garrido Puigmal, Esther
Manén Sánchez, Marta

EXCLOSES:
Cap
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Segon. Les persones aspirants que es relacionen a continuació han acreditat el nivell C
de català per la qual cosa resten exempts/es de la prova de català:
Blanqué Díaz, Débora
Garrido Puigmal, Esther
Manén Sánchez, Marta
Tercer. D’acord amb el que s’estableix a l’apartat 7è de les bases generals, el Tribunal
Qualificador estarà constituït pels següents membres:
PRESIDENT/A:
Titular: Sra. Mònica Espinàs Martínez
Suplent: Sra. Anna Vives Schoeckel
VOCALS:
Titular: Sra. Neus Subirats Alcalde
Suplent: Sra. Carolina Leon Ezpeleta
Titular: Sr. Joan Méndez Martínez
Suplent: Sr. Carles Griful Miquela
Titular: Sra. Ester Pascual Estal
Suplent: Sra. Irene Feliu Pou
SECRETARI/ÀRIA:
Titular: Sra. Gustau Roca Priante
Suplent: Sra. Alba Sala Carrera
Quart. La realització del procediment de selecció, s’efectuarà de la manera següent:
CARÀCTER TEÒRIC, consistirà a contestar un qüestionari de 60 preguntes relacionades
amb el temari general publicades al BOPB núm. 190 de 10 d’agost de 2009 i el temari
específic que figura a l’annex d’aquestes, el dia 17 de juliol de 2017, a les 10 hores.
Aquesta prova es realitzarà a la sala de reunions de l’Ajuntament de Masnou, ubicat al
Passeig Prat de la Riba, 1.”
Si voleu impugnar aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, heu d’interposar un recurs contenciós administratiu davant el
Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seva notificació n base a l'article
46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar un recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a
comptar des de l’endemà de la seva notificació en base als articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques.

El Masnou,
[Firma01-01]
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Secretari general
CPISR-1 C Gustavo Adolfo Roca Priante
25/05/2017
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