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EDICTE
Es fa públic que l’Alcaldia d’aquesta Corporació ha emès la resolució núm.
2022DECR003350, de data 8 d’agost de 2022, que es transcriu:
“Antecedents:
1. Per Junta de Govern Local de la Corporació de data 7 de juny de 2022 es va
aprovar la convocatòria i les bases reguladores del procediment de selecció, per
a la constitució d’una borsa de treball d’arquitectes municipals, escala
d’administració especial, subescala tècnica, tècnic superior (Sugbrup A1) a
l’Ajuntament de Banyoles.
2. Aquestes bases es van publicar a la seu electrònica de l’Ajuntament, a l’e-Tauler
i en la Butlletí Oficial de la Província núm. 113 (Núm. edicte 5431) de data 14
de juny de 2022. També un anunci extractat en el Diari Oficial de Catalunya
núm. 8693 del dia 21 de juny de 2022.
3. El termini de presentació de sol·licituds de participació en el procés de selecció
per a la constitució d’una borsa de treball d’arquitectes tècnics municipals a
l’Ajuntament de Banyoles, es va iniciar el dia 22 de juny i va finalitzar el dia 11
de juliol de 2022.
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Fonaments de dret:
I.

L’article 55 del Real Decret Legislatiu 5/2015, del TREBEP disposa que les
administracions públiques seleccionaran el seu personal funcionari i laboral
mitjançant el procediments que garanteixin els principis constitucionals de
Igualtat, mèrit i capacitat, a més dels de publicitat en de les convocatòries i de
les seves bases, transparència, imparcialitat i professionalitat dels òrgans de
selecció i independència i discrecionalitat tècnica d’aquest.

II.

D’acord amb l’article 76 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova
el reglament del personal al servei de les Entitats locals, el procediment de
selecció s’ha d’iniciar amb la convocatòria que correspon fer al president de la
Corporació.

III.

La base cinquena de les bases que regeixen el procés de selecció disposa que
un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds la Presidència de la
Corporació dictarà una resolució per la qual es declararà aprovada la relació
aspirants admesos i exclosos. En la mateixa resolució s’establirà la designació
nominal del tribunal, i s’anunciarà el lloc, la data i l’hora per a realització dels
exercicis, i l’ordre d’actuació dels aspirants. Dita resolució es publicarà a la seu
electrònica de l’Ajuntament de Banyoles i al Butlletí Oficial de la Província de
Girona.
D’acord amb les competències que li atorga l’article 53.1 del DL 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, aquesta Alcaldia-Presidència.
DECRETA:
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Primer.- Declarar aprovada la relació d’aspirants admesos i exclosos, que està
formada per les següents candidates:
Aspirants admesos:
Núm.

Entrada

1

E2022010216
E2022010333
E2022010943
E2022011122
E2022011369
E2022011465
E2022011489

2
3
4
5
6
7

Nom

T. A. R.
Campoy Soto, Juan Luis
Torra Diaz-Santos, Nuria
Ventura Darne, Montserrat
Xargay Sureda, Albert
Vazquez Ballo, Adriana
Clusella Arimany, Marina

Identificació

***3185**
***7600**
***7325**
***5589**
***5166**
***5490**
***9476**

Aspirants exclosos:
Cap.
Segon.- Els aspirants admesos han acreditat el certificat de nivell C de català
equivalent i per tant no s’ha de realitzar la prova de coneixements de Català.
Tercer.- Nomenar el tribunal qualificador que, de conformitat amb la base quarta
de les bases generals esmentades, estarà integrat pels membres següents:
President
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La Secretària de la Corporació o persona en qui delegui
Titular:
Suplent:

Sra. Rosa M. Melero Agea
Sra. Cristina Palomino Pellicer

Vocals
A) Un funcionari/ària de carrera, designat a proposat de l’escola d’Administració
Pública de Catalunya.
Titular:

Sra. Anna Baldó Sánchez
Consell Comarcal de la Garrotxa – Àrea d’Urbanisme i Edificació

Suplent:

Sr. Víctor Alegrí Sabater
Dep. de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori

B) Un tècnic especialitzat a proposta de l’Ajuntament de Banyoles i el seu suplent.
Titular:

Sra. Carme Yeste Casado
Ajuntament d’Olot

Suplent:

Sr. Josep Alemany Masgrau
Consell Comarcal del Pla de l’Estany
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C) Un funcionari de carrera de l’Ajuntament de Banyoles amb titulació igual o
superior a la plaça convocada i el seu suplent.
Titular:
Suplent:

Sra. Isabel Prado Morán
Sr. Ramon Quintanas Feixas

Secretari/a del Tribunal
La Cap de Recursos Humans o persona en qui delegui.
Titular:
Suplent:

Sra. Carme Vila i Pujol.
Sra. Mireia Llorens Ruiz

Els membres del Tribunal Qualificador hauran d’abstenir-se de formar-ne part quan
concorrin les circumstàncies previstes a l’article 23 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic.
Els aspirants podran recusar els membres del Tribunal d’acord amb el que disposa
l’article 24 de l’esmentada Llei.
Quart.- Fixar com a data de les proves selectives el dia 23 de setembre de
2022, a la Sala Biblioteca de l’Ajuntament de Banyoles, ubicada al Passeig
Indústria, 25 de Banyoles. L’ordre de realització de les proves serà el següent:
A.- Fase d’oposició.
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Primera prova: Prova de Català. Nivell de suficiència (Certificat Nivell C)
caràcter obligatori i eliminatori)

(de

Els aspirants admesos han acreditat el certificat de nivell C de català equivalent i
per tant no s’ha de realitzar aquest exercici.
Segona prova: Coneixements generals i específics. (de caràcter obligatori i
eliminatori)
Primer exercici:
Consistirà en respondre un qüestionari de 20 preguntes (tipus test) amb respostes
alternatives, relatives al contingut del programa que s’adjunta a l’annex I. El
termini per a la realització de la prova escrita serà de 60 minuts.
Data:
Hora d’inici:
Lloc:
Adreça:

23 de setembre de 2022.
09:00 hores
Sala Biblioteca de l’Ajuntament de Banyoles
Passeig Indústria, 25 de Banyoles

Segon exercici:
Consistirà en la resolució per escrit, d’un o diversos supòsits pràctics que plantejarà
el tribunal relacionat amb les funcions del lloc de treball i del temari que figura a
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l’annex d’aquestes bases. El termini per a la realització de la prova escrita serà de
120 minuts.
Data:
Hora d’inici:
Lloc:
Adreça:

23 de setembre de 2022.
11:30 hores
Sala Biblioteca de l’Ajuntament de Banyoles
Passeig Indústria, 25 de Banyoles

B. - Fase de concurs:
Valoració dels mèrits acreditats pels aspirants.
Data:
Hora d’inici:
Lloc:
Adreça:

23 de setembre de 2022
15:00 hores
Sala Biblioteca de l’Ajuntament de Banyoles
Passeig Indústria, 25 de Banyoles

Cinquè.- Convocar als membres del Tribunal Qualificador per a la constitució
de l’esmentat Tribunal, el dia 23 de setembre de 2022 a les 08:30 h del matí,
a la Sala Biblioteca de l’Ajuntament de Banyoles, situada al Passeig
Indústria, 25 de Banyoles.
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Sisè.- Convocar als aspirants admesos al dia 23 de setembre de 2022, a les
9:00 hores del matí, a la Sala Biblioteca de l’Ajuntament de Banyoles,
situada al Passeig Indústria, 25 de Banyoles.
En el supòsit que es presentin reclamacions a la llista d’admesos i exclosos, que
fossin acceptades i s’hagués d’elaborar una nova llista d’admesos, podrà fixar-se
una nova data a la resolució que aprovés la llista definitiva d’admesos i exclosos o
confirmar-se la data acordada.”
L’Alcalde,
Miquel Noguer i Planas

