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ANUNCI

Atès que per Junta de Govern Local, de data 23 de gener de 2017, s'han aprovat les
bases que regiran la convocatòria de selecció per a la creació d'una borsa de treball per
a cobrir possibles vacants o substitucions de caràcter temporal, d'un/a director/a, del
personal que presta el seus serveis a la Llar d'infants municipal.

Vist que ha finalitzat el termini de presentació d'instàncies per a paÏticipar en el
procediment selectiu per a la creació d'una borsa de treball per a cobrir possibles
vacants o substitucions de caríïcter temporal, d'un/a director/a, del personal que presta el
seus serveis a la Llar d'infants de l'Ajuntament, d'acord amb l'anunci publicat al
BOPB, de data 9 febrer de 2017.

De conforÏnitat amb el que disposa les bases de la convocatòria i d'acord amb les
atribucions que en confereix l'article 21.1 .g) de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases
de Règim Local i l'article 53.1 .h) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya, per Decret d'Alcaldia núrn. 950/2017, de data 26 de juliol de 2017, s'ha
resolt:

Primer.- Aprovar la ?lista provisional dels aspirants admesos i exclosos del procés
selectiu convocat de conforÏnitat amb els requisits exigits a les bases reguladores,
aprovades per la Junta de Govern Local, de data 23 de gener de 2017:

Relació admesos/es i exclosos/es

ADMESOS/ES

DNI

45548850H

41528529M

77618550J

761l6846W
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EXCLOSOS/ES

Cap

Segon.- Convocar als aspirants admesos per a la celebració de les proves el dia 12 de
setembre de 2017, a l'Escola de Música i Dansa (Adreça: Fòmm Palatiolo, s/n), havent
de presentar-se amb el Document Nacional d'Ïdentitat, i segons el següent detall:

PROVA
Constitució del Tribunal
Prova pràctica.
Valoració de mèrits
Entrevista personal

Tercer.- Aprovar la composició del Tribunal Qualificador que estarà forínat pels
membres següents:

DATA
12/09/20 17
l2/09/20 17
12/09/20 17
l2/09/20 17

HORA
09:00 hores
09:30 hores
12:15 hores
13 :OO hores

President:

Titular: Senyora Xesca Torres Alarcon, Treballadora Social de l'Ajuntament de
Palafolls.

Suplent: Senyor Joan Bantf Castanyer, Enginyer municipal de l'Ajuntament de
Palafolls.

Secretari: (amb veu i vot).
Titular: Senyor Joan Ignasi Carles Ledesma, funcionari d'Administració local amb
habilitació de caràcter estatal, secretari de l'Ajuntament de Palafolls, o funcionari en
que es delegui.

Vocals:

Titular: Senyora Eva Delgado Bernad, Tècnica de serveis personal, designada pel
Consell Comarcal del Maresme.

Suplent: Senyor Javier Cisneros Ferní'ndez-Arroyo, Tècnic del pla estratègic, designat
pel Consell Comarcal del Maresme.

Titular: Senyora Núria Targarona Bonàs, Mestre d'educació primària, designada per
l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.
Suplent: Senyora Concepció fübas Lloret, Mestre d'educació primària, designada per
l'Escola d'Administració pública Catalunya.

Tifülar: Senyor Jordi Perales Pons, Mestre d'educació primària, designat per l'Escola
d'Administració Pública de Catalunya.
Suplent: Senyor Joan Baztm Benedit, Mestre d'educació primària, designat per
l'Escola d'Administració pública Catalunya.

Quart.- Atorgar als aspirants un termini de deu dies per presentar reclamacions o
esmenes de les mancances apreciades en els terÏnes previstos a la Llei de Règim Jurídic
de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú, a comptar a partir
de la publicació d'aquest anunci a la pàgina web de l'Ajuntament. En el supòsit que no
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es presentin reclamacions la ?lista provisional d'aspirants admesos i exclosos s'entendrà
elevada a definitiva.

Cinquè.- Publicar aquesta resolució al tauler d'anuncis de l'AjuntaÏnent i a la pàgina
web (www.palafolls.cat).
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Palafolls, 26 de juliol de 2017
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