RESOLUCIÓ D’ALCALDIA NÚM. 131/2017
RESOLUCIÓ APROVACIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS EN RELACIÓ
AL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ EN PRÀCTIQUES D’UN TÈCNIC/A
SUPERIOR EN EDUCACIÓ INFANTIL PER A LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL “EL JARDÍ” DE
TORÀ DINS DEL PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL, CONVOCATÒRIA 2017.

El dia 17/11/2017, mitjançant Resolució d’Alcaldia núm. 130/2017, es va aprovar les bases
específiques que han de regir el procés de selecció per a la contractació en pràctiques d’un
Tècnic/a superior en Educació Infantil per a la llar d’infants municipal “El Jardí” de Torà dins
del programa de Garantia Juvenil, convocatòria 2017 i la convocatòria del corresponent procés
selectiu.
Aquestes bases es van publicar al Tauler electrònic de l’Ajuntament (e-tauler), essent l’últim
dia per a presentar la sol·licitud i la resta de documentació requerida a les bases el dia
24/11/2017 a les 14h.
Una vegada finalitzat el termini de presentació d’instàncies, s’emet la llista d’admesos i
exclosos d’acord amb l’establert en el punt sisè de les bases específiques.
Vist tot l’exposat, RESOLC:
PRIMER.- Aprovar la relació PROVISIONAL d’aspirants admesos i exclosos per participar al
present procés de selecció, i si s’escau, els motius de la seva exclusió. Al mateix temps,
comunicar a les aspirants que la seva identificació s’ha determinat seguint el punt 6.1 de les
bases especifiques de la convocatòria, que establia que la relació d’admesos i exclosos
s’ordenaria per cognoms, nom i les cinc primeres xifres dels DNI dels interessats/des, ordenats
alfabèticament.
A. Aspirants admesos
Bagà Solé, Núria
Parés Mata, Míriam
Querol Santamaria, Ariadna

47698***-L
39406***-E
39394***-N

B. Aspirants exclosos
Amate Mateos; Anna

47698***-L

Motiu: No acredita el nivell
de suficiència de Català
(C1)

SEGON.- Comunicar a les aspirants que disposen fins el proper dilluns dia 27 de novembre a
les 12h per poder esmenar els defectes que hagin causat la seva exclusió o els que s’hagin
produït per error o omissió. En cas de transcórrer l’esmentat termini i no haver-se’n presentat
cap, la llista provisional d’admesos i exclosos esdevindrà definitiva
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TERCER.- La composició del tribunal /òrgan de selecció de l’esmentat procés ve establerta
en el punt 7è. de les bases específiques que regulen el procés i és el que es transcriu
seguidament:
PRESIDENTA

Núria Castellà Gou, Secretària interventora acctal de l’Ajuntament de
Torà

VOCALS

Carme Santamaria Cots, Directora de la llar d’infants municipal “El
Jardí”
Laura Colldeforns Torras, Tècnica de joventut del Consell Comarcal de
la Segarra
La figura del/la secretari/a recaurà en un/a dels/les vocals
Concepció Felip Poca, administrativa de l’Ajuntament de Torà

SECRETARI/A
Suplent

Els membres de l’òrgan de selecció s’hauran d’abstenir de participar, i els/les aspirants podran
recusar-los, quan concorrin les circumstàncies que preveu els articles 23 i 24 de la llei 40/2015,
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
QUART.- Convocar als membres del tribunal per al proper dilluns dia 27 de novembre de
2017, a les 12:00h a l’Ajuntament de Torà, a fi de realitzar la constitució del Tribunal i dur a
terme la valoració de mèrits de la fase de concurs.
CINQUÈ.- Convocar als aspirants admesos (aportant el DNI) el proper dilluns dia 27 de
novembre de 2017, a les 13:00h a l’Ajuntament de Torà, a fi de realitzar l’entrevista.
SISÈ.- Comunicar als aspirants que una vegada l’òrgan de selecció tingui les puntuacions les
publicarà al tauler d’anuncis electrònic de la corporació.
SETÈ.- Procedir a la publicació d’aquest anunci al tauler electrònic de la Corporació i a la web
municipal.
VUITÈ.- D’acord amb el que disposa l’article 45.1.b) de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la publicació d’aquesta
resolució, substitueix la notificació individual a les persones interessades.
NOVÈ.- Donar-ne compte al Ple d'aquest Ajuntament en la primera sessió que es dugui a
terme.
Torà, 24 de novembre de 2017.
L’Alcalde,
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