RESOLUCIÓ NÚM. 011
ANY 2019
Atès l’article 19. Ú. de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat, per a l’any 2018,
apartat 9, determina a més de l’establert a l’article 19. Ú. 6 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, del
pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2017, s’autoritza una taxa addicional per a l’estabilització del
treball temporal que inclou les places de naturalesa estructural que, estant dotades pressupostàriament,
hagin estat ocupades de manera temporal e ininterrumpidament al menys els 3 anys anteriors a 31 de
desembre de 2017, als següents sectors i col·lectius: personal dels serveis d’administració i serveis
generals, d’investigació, de salut pública i inspecció mèdica així com altres serveis públics.
Vist que la plaça d’auxiliar administratiu (C2), ha estat ocupada de manera temporal e ininterrumpidament
al menys els 3 anys anteriors a 31 de desembre de 2017.
Vist que per Decret d’Alcaldia núm. 502/2018 i 503/2018, de 8 d’octubre, es va aprovar l’oferta pública
parcial de la plaça d’auxiliar administratiu (C2).
Vist que per Decret d’Alcaldia núm. 504/2018, de 5 d’octubre, ha resolt aprovar les bases i la convocatòria
del procediment de selecció, publicades en data 17 d’octubre de 2018 al BOPB i al DOGC (núm. 7728).
Vist el certificat emès per la Secretària - interventora municipal, en data 4 de gener de 2019, en relació a
les sol·licituds presentades pels diferents aspirants en temps i forma.
Vista la Resolució de l’Alcaldia núm. 2/2019, de 4 de gener, pel qual s’aprova la llista provisional d’admesos
i excloses per al procediment selectiu per a la provisió definitiva mitjançant concurs-oposició lliure, de
funcionari de carrera d’una plaça d’auxiliar administratiu/va i la creació d’una borsa de treball d’auxiliars
administratius/ves de l’Ajuntament del Bruc mitjançant concurs-oposició lliure (expedient 01 09 004 003
2018), (lloc de treball auxiliar administratiu general)
Atesa la base setena de les Bases reguladores d’aquest procediment selectiu i així com el què disposa el
Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic i demés normativa d’aplicació.
D’acord amb les atribucions que em confereix l’article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local.
HE RESOLT
Primer.- Aprovar la composició del Tribunal Qualificador d’aquest procés selectiu (expedient 01 09 004
003 2018), (lloc de treball auxiliar administratiu general) que quedarà integrat pels següents membres:

Titulars:

Presidenta:

• Sra. Maria Zoraida Palao Valverde, Secretària-Interventora de l’Ajuntament del Bruc.
La presidenta també actuarà com a secretària del Tribunal.

Vocals:
• Sra. Ton Mayor Vendrell, vocal designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
• Sra. Pilar Arnau Herrero, tècnic superior en RRHH adscrit al Servei d’Assistència a l’Organització Municipal
de la Diputació de Barcelona.
• Sra. Rosa Mora Pujol, funcionària de carrera de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola.
Suplents:

President:
• Sr. Jordi Martorell Jorba, Tresorer de l’Ajuntament de Martorell, subescala Secretaria-Intervenció.

Vocals:
• Sra. Maria Esther Salido Pujol, vocal designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
• Sr. Juan Manuel Orbegozo Arruti, tècnic superior en RRHH adscrit al Servei d’Assistència a l’Organització
Municipal de la Diputació de Barcelona.
• Sra. Marta Valls Cursellas, funcionària de carrera de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola.

La vocal designada pel Consorci de Normalització Lingüística del Servei Comarcal de l’Anoia és la Sra.
Marina Planell Bergadà.
Segon.- Informar que les proves de llengua catalana es realitzaran a través del Consorci de
Normalització Lingüística del Servei Comarcal de l’Anoia.
Tercer.- Atorgar a les persones interessades un termini de 5 dies hàbils, per tal de presentar
reclamacions o al·legacions, si s’escau.
Quart.- Donar compte al Ple municipal de la present resolució en la propera sessió ordinària que celebri.
DILIGÈNCIA DE FE PÚBLICA.- Maria Zoraida Palao Valverde, Secretària - Interventora de l’Ajuntament
del Bruc, certifico que l’Alcalde, Enric Canela Vallès, dicta aquest acte i signa la seva documentació a El
Bruc, a nou de gener dos mil dinou
L’Alcalde,

Enric Canela
Vallès - DNI
36984928P (AUT)
2019.01.09
20:14:00 +01'00'

Davant meu,
La Secretària-interventora,
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