Regidoria de Gestió del Talent i les Persones

PROPOSTA DE NOMENAMENT DEL TRIBUNAL DE LA PERSONA CANDIDATA
GUANYADORA DEL PROCÈS DE SELECCIÓ D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A
SUPERIOR A1 ADSCRITA AL SERVEI DE SALUT .

Identificador de l’expedient
Núm. exp.: 1410/2021/eRH

Relació dels fets,
Han finalitzat les proves de selecció per proveir una plaça de funcionari/nària de carrera de
Tècnic/a Superior A1 de l’Escala de l’Administració Especial, subescala tècnica.
S’han realitzat les proves establertes a les Bases específiques aprovades per Junta de
Govern Local del 19 d’octubre de 2021 entre els dies 25 d’abril i 10 de maig de 2022.
El Tribunal qualificador ha consensuat i firmat l’acta del procés on es reflecteixen tots els
resultats.
Fonaments de dret
1.

Acord en sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 19 d’octubre de 2021, que va
aprovar les bases i la convocatòria, per proveir un lloc de treball de Tècnic/a Superior de
Salut, de l’escala d’administració especial, subescala tècnica.

2.

Decret núm. 1570 de Regidora Delegada de l’aprovació de la llista provisional
d’admesos/es i exclosos/es, calendari de proves i tribunal qualificador.

3.

Acord de la Junta de Govern Local, de 19 de febrer de 2008 d’aprovació de les Bases
Generals dels processos selectius per l’accés a les places vacants de l’Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú.

4.

Reglament del personal al servei de les Corporacions Locals, aprovat per Decret núm.
214/1990, de 30 de juliol.

5.

Article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques.

6.

Atesa la competència del Tribunal Qualificador per proposar el llistat de persones
aprovades atorgada per l’article 80 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, del Reglament del
personal al servei de les Corporacions Locals.
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Proposta
El Tribunal qualificador fa la següent proposta:
PRIMER.- Proposa el nomenament com a funcionari de carrera de la plaça de Tècnic
Superior A1 al Sr. MANEL LÁZARO FERRER.
SEGON.- Peu de Recurs
«Contra aquest acte, que no exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, i de
conformitat amb l’art. 121 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques, podeu interposar els següents recursos:
Recurs d’alçada, com a requisit previ al contenciós administratiu, davant l’alcalde, dins el termini d’un
mes, a comptar des del dia següent al de recepció de la seva notificació.
Contra la resolució del recurs d’alçada, podeu interposar recurs contenciós administratiu, davant els
jutjats de contenciosos administratius de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del
dia següent de la recepció de la seva notificació, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà
de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del
recurs, de conformitat amb els arts. 8 i 46 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.

Tot això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que estimi
pertinent.»
Firmado

Fermín Ortega digitalmente por
Vázquez - DNI Fermín Ortega
Vázquez - DNI
47634750W 47634750W (TCAT)
Fecha: 2022.05.16
(TCAT)
13:16:55 +02'00'

Olga Romero
Soler - DNI
52214576E
(TCAT)

Signat digitalment per
Olga Romero Soler DNI 52214576E (TCAT)
Data: 2022.05.16
13:13:18 +02'00'

2/2

