DECRET DE PRESIDÈNCIA
Núm. 22/14
Banyoles, 14 de maig de 2014
En virtut del que disposen les bases reguladores del procediment de selecció per a
la contractació laboral temporal urgent, mitjançant borsa de treball de diverses
persones que realitzin les tasques de manteniment del camp de regates del
Consorci Esportiu de l’Estany de Banyoles, i de conformitat amb les atribucions que
m’atorga l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de
Règim Local i l’article 53.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Atès que l’anunci de la convocatòria es va publicar al Diari “El Punt Avui” i al tauler
d’edictes de la pàgina web del Consorci, el dia 24 d’abril de 2014.
Atès que el termini de presentació d’instàncies va finalitzar el dia 9 de maig de
2014, aquesta Presidència
DECRETA:
Primer.- Declarar aprovada la llista d’admissió i exclusió d’aspirants següent:
A. Aspirants admesos:
Núm
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Entrada
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nom
Francesc Molas Rodriguez
Aleix Casado Juarez
Josep M. Llorens Iborra
Harold Abellan Galceran
Jordi Jofre Senciales
Aleix Martí Roura
Joan Agustí Roura
Joaquim Agustí Roura
Aleix Sòria Gonzalez

nivell B català
acreditat
acreditat
acreditat
acreditat
acreditat
no acreditat
acreditat
acreditat
acreditat

B. B. Aspirants exclosos:
Cap
Segon.- Tots els aspirants menys un acrediten el certificat de nivell B de català
equivalent o superior i només haurà de realitzar la prova establerta a les bases,
l’aspirant que no ha presentat l’acreditació, en el cas que no el presenti abans del
dia de les proves.
Tercer.- Nomenar el tribunal qualificador que, de conformitat amb la base
cinquena de les bases reguladores d’aquest procediment selectiu, estarà integrat
pels membres següents:

President/a:
Titular:
Suplent:

Sr. Joan Anton Abellan Manonellas
Sr. Joaquim Barti i Guillamet

Vocals:
A)
Titular:
Suplent:

Sr. Joan Collell i Ferrusola
Sr. Albert Busquets i Badosa

B)
Titular:
Suplent:

Sr. Pilar Díaz i Jiménez
Sra. Cristina Mas i Kux

Secretària del Tribunal:
Titular:
Suplent:

Sra. Pilar Díaz i Jiménez
Sr. Jordi Turon i Serra

Els membres del Tribunal Qualificador hauran d’abstenir-se de formar-ne part quan
concorrin les circumstàncies previstes a l’article 28 de la Llei 30/1992, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment administratiu comú,
modificada per Llei 4/1999, de 13 de gener.
Els aspirants podran recusar els membres del Tribunal, d’acord amb el que disposa
l’article 29 de l’ esmentada Llei.
Quart.- Fixar com a data de les proves selectives el dia 20 de maig de 2014, a
les 09:00 hores del matí, a les instal·lacions del Club Natació Banyoles, situat al
Passeig Antoni Gaudí, 3, de Banyoles. Lloc de trobada, el vestíbul del Club Natació.
L’ordre de realització de les proves serà el següent:
Fase d’oposició:
Primer exercici: Consistirà en fer dues proves pràctiques relacionades amb el
muntatge o desmuntatge del Camp de Regates. Aquestes dues proves tindran una
durada màxim de 30 minuts.
Data:
Hora d’inici:
Lloc:

20 de maig de 2014
09:00 hores
Estany de Banyoles

Segon exercici: Consistirà en una prova de natació, 50m. Aquesta prova tindrà una
durada de 5 minuts. Aquesta prova es qualificarà d’apte o no apte

Data:
Hora d’inici:
Lloc:
Adreça:

17 de desembre de 2013
10:00 hores
Piscina coberta del Club Natació Banyoles
Passeig Antoni Gaudí, 3, Banyoles

Tercer exercici: Català, equivalent al nivell B, es qualificarà d’apte o no apte, i de la
qual quedaran exempts aquells aspirants que estiguin en possessió del certificat de
la Junta permanent de català d’aquest nivell o equivalent.
Només hauran de realitzar aquest exercici, els aspirants que no hagin acreditat
estar en possessió del nivell B de català o equivalent.
Fase de concurs:
Valoració dels mèrits acreditats pels aspirants.
Data:
Hora d’inici:
Lloc:
Adreça:

20 de maig de 2014
12 hores
Sala biblioteca de l’Ajuntament
Passeig Indústria, 25 - Banyoles

Cinquè.- Convocar els aspirants i membres del Tribunal Qualificador per a la
constitució de l’ esmentat Tribunal i realització dels corresponents exercicis, el dia
20 de maig de 2014 a les 09:00h del matí, a les instal·lacions del Club
Natació Banyoles, lloc de trobada, vestíbul del Club Natació, al Passeig
Antoni Gaudí, 3. 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, la data fixada
d’inici dels exercicis quedaria sense efectes, fixant-se una nova data a la resolució
que aprovés la llista definitiva d’ admesos i exclosos.
Això ho mana i signa el senyor Alcalde-President.
Compleixi’s,
EL PRESIDENT,

Certifico,
LA SECRETARIA,

Miquel Noguer i Planas.

Pilar Díaz i Jiménez.

