AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA

EDICTE
COMPOSICIÓ TRIBUNAL QUALIFICADOR PROVES SELECCIÓ
SECRETARIA-INTERVENCIÓ
Es fa públic per a general coneixement, que mitjançant Decret de l’alcalde de data 4 de
gener de 2018, es va prendre l’acord següent:
“Atès que el Ple d’aquest Ajuntament, en sessió que es va dur a terme el dia 10
d’octubre de 2017, va aprovar les bases reguladores de la selecció per a cobrir,
interinament i mitjançant concurs-oposició, el lloc de treball de secretari/àriainterventor/a de la Corporació.
Atès que, després de diverses vicissituds, totes les quals figuren degudament reflectides
a l’expedient, correspon ara fixar la composició del tribunal que ha de qualificar les
proves del mencionat concurs oposició, d’acord amb allò que estableix la base sisena
del procés de selecció.
Vistos els escrits de la Direcció General d’Administració Local, de data 20 de
desembre de 2017; de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, de data 20 de
desembre de 2017 i del Consell Comarcal de la Garrotxa, de data 28 de desembre de
2017, relatius a les propostes de designació de les persones que han de representar
aquestes institucions a l’esmentat tribunal qualificador, d’acord, igualment, amb allò
que determina la citada base sisena.
Atès que, legalment, és possible establir que el mencionat tribunal estigui composat per
tres membres, i els seus respectius suplents (i no per cinc membres, tal i com
inicialment havia previst la tantes vegades citada base sisena), i atès que l’alcalde és
competent per a modificar les bases de la convocatòria, segons allò que determina
l’article 21.1. lletres g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local i fer-ho sense publicitat prèvia o sense retrotreure les actuacions, segons informe
de la Secretaria municipal que consta a l’expedient.
Atès que establir una composició del tribunal de cinc membres, amb els seus
corresponents suplents, suposa allargar innecessàriament la celebració de les proves.
En ús de les atribucions que em confereixen l’article 53 del text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya i l’article 21.1. lletres g) i h) de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local

RESOLC:
Primer: Establir que la composició del tribunal qualificador de les proves del procés de
selecció convocat per aquest Ajuntament per a cobrir, en règim de funcionari interí, la
plaça de secretari/ària-interventor/a de la Corporació, serà la que s’indica a
continuació:

President: Lluís Muñoz Lloret, secretari-interventor del SAM del Consell Comarcal de
la Garrotxa
Presidenta suplent: Senyora Alícia Vila Torrents, secretària del Consell Comarcal de la
Garrotxa
Vocals:
En representació de la Direcció General d’Administració Local:
Titular: Senyora Neli Martínez Virgili
Suplent: Senyor Xavier Serra Capell
En representació de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya:
Titular: Senyora Mercè Vallmajó Ribas
Suplent: Senyora Susana Vila Mediña
Segon: Aclarir que la possible abstenció i/o recusació dels membres del Tribunal s’ha
d’ajustar a allò que preveuen els articles 23 i 24, ambdós de la Llei 39/2015, de 1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Tercer: Notificar aquesta resolució als citats membres del tribunal, als aspirants que
s’han presentat al concurs-oposició, mitjançant correu electrònic, i publicar-la al
tauler d’anuncis i a la pàgina web municipal, per a general coneixement. “
Castellfollit de la Roca, 5 de gener de 2018
L’alcalde
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