Ajuntament de
Castellfollit del Boix

Acta de la sessió del Ple de l’Ajuntament.

Número de la sessió: 10
Caràcter: Extraordinària.
Data: 17/10/2019
Horari: de les 21:00 hores a les 21:14 hores.
Lloc: Sala de plens

Hi assisteixen:
Sr. Celestí Rius i Prat, alcalde
Sr. Joan Lladó Oliva
Sr. Antoni Casals Cañellas
Sr. Eugeni Pujol Baro
Sr. Jordi Fidel Soler Grau
Sra. Marta Pujadó Grau

Blanca Álvarez Viñals, secretària.

Excusa la seva assistència la Sra. Sra. Judit Cuberas Pujol

Ordre del dia:

Primer.- Sorteig dels membres de la taula electoral
Segon.- Aprovació, si s’escau, de la modificació 3/2019 del pressupost del 2018.
Tercer.- Aprovació de les bases i de la convocatòria d’un procés selectiu mitjançant
concurs de mèrits, per a la provisió d’una plaça de personal de neteja i creació d’una
borsa de treball.
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1.- Sorteig dels membres que han de formar part de la taula electoral a les
eleccions del dia 10 de novembre

Es procedeix a fer el sorteig dels membres de la taula electoral que s’ha de constituir
el dia 10 de novembre, mitjançant l’aplicatiu informàtic CONOCE, amb el següent
resultat:

PRESIDENT: Pau Torras Diez
PRIMER VOCAL: Aintzane Ramos Uribe
SEGON VOCAL: Mª Ester Cucurella Borras

1r suplent.
President: Mª Alba Navarro Botella
Primer vocal: Francisco Antolin Tarraga
Segon vocal: Isidro Puigrodon Grau

2n suplent.
President: Jaume Serarols Fajas
Primer vocal: Marcelino Prat Serra
Segon vocal: Oscar Casals Gosalvo
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2. Aprovació, si s’escau, de la modificació 3/2019 del pressupost del 2018.

Aquesta proposta es deixa sobre la taula.
3.- Proposta d’acord d’aprovació de les bases per a la convocatòria d’un procés
selectiu, mitjançant concurs de mèrits, per a la provisió d’una plaça de personal de
neteja del grup professional (AP), i creació d’una borsa de treball.

Atès el decret d’Alcaldia 72/2019 pel qual es va contractar amb caràcter de màxima
urgència una netejadora pels edificis municipals de Castellfollit del Boix durant un període de
tres mesos.

Vista la necessitat de dur a terme la convocatòria i les proves de selecció de personal
laboral temporal per cobrir la següent plaça:

Denominació de la plaça

Netejadora

edificis

municipals
Règim de cotització general

Personal laboral temporal

Categoria professional

Grup AP

Titulació exigible

Graduat escolar

Sistema selectiu

Concurs

Núm. de vacants

1

Atesa la provisió d’Alcaldia de 3 d’octubre de 2019 on se sol·licita que per la
Secretaria s'emeti Informe en relació amb la legislació aplicable i el procediment a seguir, així
com que es procedeixi a redactar les bases de la convocatòria.

Atès l’informe de Secretaria de data 11 d’octubre de 2019.

Atesa la existència de consignació en el pressupost municipal 2019 en la partida
920/13000.
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Examinades les bases de la convocatòria en relació amb la selecció de personal
referenciada, i de conformitat amb l'article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del
Règim Local,

Per tot això proposo al Ple l’adopció dels següents

ACORDS

PRIMER. Aprovar la quantitat de 720 euros bruts mensuals, a la qual ascendeix la
retribució corresponent a la plaça vacant objecte de convocatòria.

SEGON. Aprovar les bases que regeixen el procés de selecció.

TERCER. Convocar les proves, comunicant-ho als membres que formaran part de
l'òrgan de selecció de la referida convocatòria.

QUART. Publicar el text íntegre de les bases que han de regir el procés selectiu en el
al Diari Oficial de la Generalitat, a la seu electrònica d'aquest Ajuntament adreça
https://www.castellfollitdelboix.cat i, en el Tauler d'anuncis, per a major difusió, sent la data de
l'anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la que servirà per al còmput del
termini de presentació d'instàncies (vegeu l'article 90 del Reglament del Personal al Servei de
les Entitats Locals aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol).

CINQUÈ. Publicar un extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

SISÈ. Expirat el termini de presentació de sol·licituds d'admissió en les proves de
selecció, aprovar la relació provisional d'aspirants admesos i exclosos, i publicar la relació a la
seu electrònica d'aquest Ajuntament https://www.castellfollitdelboix.cat, i en el Tauler
d'anuncis, per a major difusió, atorgant a aspirants exclosos un termini de deu dies hàbils, a
partir de la publicació de l'anunci a la seu electrònica, per formular reclamacions o esmenar
els defectes que hagin motivat la seva exclusió.
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S’aprova la proposta per unanimitat dels presents.

El senyor Alcalde aixeca la sessió a les 21:14 hores de la qual dono fe.
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L’Alcalde
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La Secretària.
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