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DECRET D’ALCALDIA 11/2017
Assumpte: Admesos i exclosos i composició tribunal oferta publica
d’ocupació.

Havent finalitzat, el termini per presentar instàncies per prendre part en el
concurs públic per cobrir, una plaça de Peó de Serveis Múltiples a la brigada
municipal en règim de personal laboral, mitjançant contracte de relleu derivat
de la prejubilació parcial d’un treballador de la plantilla.
I segons determinen les bases de la convocatòria.
HE RESOLT
Primer.- Admetre a participar, definitivament, per no haver-hi cap exclòs, en el
concurs públic per cobrir, una plaça de Peó de Serveis Múltiples a la brigada
municipal en règim de personal laboral, mitjançant contracte de relleu derivat
de la prejubilació parcial d’un treballador de la plantilla de l’Ajuntament Osor per
complir amb tots els requisits, als següents aspirants, per ordre de presentació
d’instàncies:
ADMESOS:
1.- Narro Massa Albert
2.- Puig Matamala, Juli
3.- Martínez Boada, Isaac
4.- Perez Martinez, Carlos Javier

38813893J
40296955N
41546139C
36579806P

EXCLOSOS:
Cap.
Segon.- Fer pública la composició del Tribunal que haurà de valorar aquest
concurs, que estarà integrat per les persones següents:
President:
Vocals:

Titular: Ricard Galceran Rabert
Suplent: David Güell López
Titular: Angel Urquia Bohigas; Suplent: Xavier Puig Puig
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Titular: MªCarmen Gómez Muñoz-Torrero; Suplent: Albert
Mustarós Gel.
Titular: Silvia Tudela Guerrero; Suplent: Rosalia García Rodriguez
Secretari (amb veu sense vot)
Titular: Lluís Quer Vila, Suplent: Josep Pla Coll
Tercer.- L'abstenció i recusació dels membres del tribunal s'ha d'ajustar al que
preveuen els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu comú.
Quart.- Informar que el tribunal qualificador que valorarà aquest concurs es
reunirà el dia 21 de febrer de 2017, a les 9 del matí, a la Casa Consistorial, per
realitzar la selecció. Els aspirants s’hauran de presentar a la Casa Consistorial
el mateix dia 21 de febrer, a les 9:30 hores, per realitzar les diferents proves,
aportant el NIF
Cinquè.- Informar, així mateix, que caldrà que realitzin la prova de
coneixements de català Nivell A aquells aspirants que no han acreditat el seu
assoliment i que són els següents:
1.- Narro Massa Albert
2.- Puig Matamala, Juli
4.- Perez Martinez, Carlos Javier

38813893J
40296955N
36579806P

Sisè.- Exposar aquesta resolució al tauler d’edictes i al web de l’Ajuntament,
segons determina la base quarta de la convocatòria.
Ho mana i signa l’alcalde president de l’Ajuntament, a 30 de gener de 2017
L’alcalde,

Joan Pla Coll
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