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1.- Miquel Noguer Planas (AUT) (Alcalde), 11/05/2022 20:55

EDICTE
Es fa públic que l’Alcaldia d’aquesta Corporació ha emès la resolució núm.
2022DECR001991, de data 11 de maig de 2022, que es transcriu:
“Antecedents:
1. Per Resolució d’Alcaldia núm. 2022DECR001049, de data 8 de març, 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. 48 (Núm. edicte 1889) de data 10 de
març de 2022. També un anunci extractat en el Diari Oficial de Catalunya núm.
8628 del dia 17 de març 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 municipals a
l’Ajuntament de Banyoles, es va iniciar el dia 18 de març i va finalitzar el dia 6
d’abril de 2022.
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4. Per resolució d’Alcaldia número 2022DECR001659 de data 8 de març es va
declarar aprovada la relació d’aspirants admesos i exclosos, el nomenament del
tribunal qualificador i la data de les proves del procediment de selecció per a la
constitució d’una borsa de treball d’arquitectes municipals, escala
d’administració especial, subescala tècnica, tècnic superior (Subgrup A1) a
l’Ajuntament de Banyoles.
5. El Sr. Victor Alegri Sabater i la Sra. Anna Baldo Sánchez, vocals titular i suplent,
respectivament, designades 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 10 de maig
de 2022 al Servei de Recursos Humans de l’Ajuntament els següents vocals,
titular i suplent, respectivament.
Titular:

Sr. Manel Alemany Masgrau
Consell Comarcal del Gironès

Suplent:

Sr. Josep Comas Boadas
Ajuntament de Brunyola.

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
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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:
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Primer.Modificar
la
designació
del
representant
de
d’Administració Pública, i confirmar el nomenament de la resta dels
del Tribunal Qualificador, d’acord amb el que disposa la resolució de
2022DECR001659 de data 8 de març, amb el nou nomenament de les
persones:

l’Escola
membres
l’Alcaldia
següents

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

Sr. Manel Alemany Masgrau
Consell Comarcal del Gironès

Suplent:

Sr. Josep Comas Boadas
Ajuntament de Brunyola.

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.
Segon.- 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.”
L’Alcalde,
Miquel Noguer i Planas

