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EDICTE
Es fa públic que l’Alcaldia d’aquesta Corporació ha emès la resolució núm.
2022DECR003163, de data 27 de juliol de 2022, que es transcriu:
ANTECEDENTS DE FET:
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 tècnics municipals, escala
d’administració
especial, subescala tècnica, tècnic mig (Sugbrup A2) 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. 116 (Núm. edicte 5557) de data 17
de juny de 2022. També un anunci extractat en el Diari Oficial de Catalunya
núm. 8696 del dia 27 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 28 de juny i va finalitzar el dia 18
de juliol de 2022.
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4. Per resolució d’Alcaldia número 2022DECR003108 de data 22 de juliol es va
declarar aprovada la relació d’aspirants admesos i exclosos, el nomenament del
tribunal qualificador i les dates de les proves del procediment de selecció per a
la constitució d’una borsa de treball d’arquitectes tècnics municipals, escala
d’administració especial, subescala tècnica, tècnic mig (Subgrup A2) a
l’Ajuntament de Banyoles.
5. El Sr. Isidre Joher Sala i el Sr. Rafel Planas Mayolas, vocals titular i suplent,
respectivament, designats per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya,
han comunicat que no poden assistir a la convocatòria dels membres del
Tribunal qualificador, i per tant, s’ha de designar un nou vocal titular i un nou
vocal suplent.
6. L’Escola d’Administració Pública de Catalunya ha comunicat en data 27 de juliol
de 2022 al Servei de Recursos Humans de l’Ajuntament els següents vocals,
titular i suplent, respectivament.
Titular:

Sr. Josep Mª Balló Ferran
Ajuntament de Sant Julià de Ramis

Suplent:

Sra. Enriqueta Soler Reguera
Agencia Tributària de Catalunya a Girona.

7. El Sr. Ferran Xavier Camps Peinado amb número d’identificaciò ***3257** ha
presentant en el Servei de Recursos Humans de l’Ajuntament de Banyoles en
data 26 de juliol de 2022 el certificat de nivell C1 de Català, i per tant no
s’haurà de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana perquè tots
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els aspirants admesos han acreditat el nivell requerit a les bases del procés
selectiu.

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.
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:
Primer.Modificar
la
designació
del
representant
de
l’Escola
d’Administració Pública, d’acord amb la nova designació i confirmar el
nomenament de la resta dels membres del Tribunal Qualificador, d’acord amb el
que disposa la resolució de l’Alcaldia 2022DECR003108 de data 22 de juliol, amb el
nou nomenament de les següents persones:
A) Un funcionari/ària de carrera, designat a proposat de l’escola d’Administració
Pública de Catalunya.
Titular:

Sr. Josep Mª Balló Ferran
Ajuntament de Sant Julià de Ramis

Suplent:

Sra. Enriqueta Soler Reguera
Agencia Tributària de Catalunya a Girona.

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.

ÓRGANO

EXPEDIENTE

Edicte

SERVEIS GENERALS SECRETARIA

X2022005658

Codi Segur de Verificació: 813067f8-5a4b-4254-ad4a-5a276ac9560d
Origen: Administració
Identificador documento original: ES_L01170157_2022_2138354
Data d'impressió: 27/07/2022 12:16:22
Pàgina 3 de 4

SIGNATURES

Íq>cÈf8-5a4b-4254-ad4a-5a276ac9560d.Î

DOCUMENT

1.- Miquel Noguer Planas (AUT) (Alcalde), 27/07/2022 12:13

Els aspirants podran recusar els membres del Tribunal d’acord amb el que disposa
l’article 24 de l’esmentada Llei.
Segon.- Modificar l’ordre dels exercicis a realitzar atès que la prova de
coneixements de català no s’ha de realitzar per haver acreditat tots els aspirants
estar en possessió del corresponent certificat de nivell C1, fixant els següent ordre:
Prova de Català. Nivell de suficiència (Certificat Nivell C)
obligatori i eliminatori)

(de caràcter

Els aspirants admesos han acreditat el certificat de nivell C de català
equivalent i per tant no s’ha de realitzar aquesta prova
Prova de Coneixements generals i específics. (de caràcter obligatori i
eliminatori)
Primer exercici:
Data:
11 d’agost de 2022.
Hora d’inici:
09:00 hores
Lloc:
Sala Biblioteca de l’Ajuntament de Banyoles
Adreça: Passeig Indústria, 25 de Banyoles
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Segon exercici:
Data:
11 d’agost de 2022.
Hora d’inici:
11:30 hores
Lloc:
Sala Biblioteca de l’Ajuntament de Banyoles
Adreça: Passeig Indústria, 25 de Banyoles
Fase de concurs:
Valoració dels mèrits acreditats pels aspirants.
Data:
11 d’agost de 2022
Hora d’inici:
15:00 hores
Lloc:
Sala Biblioteca de l’Ajuntament de Banyoles
Adreça: Passeig Indústria, 25 de Banyoles
Tercer.- Efectuar convocatòria del tribunal Qualificador per a la constitució de
l’esmentat Tribunal, el dia 11 d’agost de 2022 a la Sala la Biblioteca de
l’Ajuntament de Banyoles, situada al Passeig Indústria, 25 de Banyoles.
Quart.- Confirmar la convocatòria dels aspirants admesos al dia 11 d’agost
de 2022, a les 9:00 hores del matí, a la Sala la Biblioteca de l’Ajuntament de
Banyoles, situada al Passeig Indústria, 25 de Banyoles.
Cinquè.- Notificar la present resolució a les persones interessades, als membres
del Tribunal Qualificador i ordenar la seva publicació a l’ e-Tauler i a la Seu
electrònica de l’Ajuntament de Banyoles.
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L’Alcalde,
Miquel Noguer i Planas

