ANUNCI

En relació al procés selectiu de la de la convocatòria pel nomenament d’un/a.
funcionari/ària. de carrera, escala d’administració general, subescala Administrativa
grup C1 adscrita al servei d’atenció ciutadana (fitxa SSGG24, lloc 2.2.3.b).
Atès l’acta emesa pel tribunal seleccionador en data 17 de setembre de 2018, i del
qual es desprèn:
“ Atès que en data 7 de setembre de 2018 la Secretaria de Tribunal Seleccionador va
notificar telefònicament i pel correu electrònic, facilitat per l’aspirant en les sol·licituds
presentades, la data i el lloc de la convocatòria per donar-li audiència:

S’ha acordat convocar-la i donar-li audiència el proper:
Data:
Lloc:

Dilluns 17 de setembre de 2018 a les 15:30 hores
EMD de Valldoreix
Sala de reunions 1ª Planta
Rbla. Mossèn Jacint Verdaguer, 185
08197-Valldoreix.

Vist que són les 16:00 del dia 17 de setembre de 2018 i no s’ha presentat a l’audiència
programada, el tribunal seleccionador ACORDA,
Primer.- Donar per desistides les sol·licituds d’informació presentades per la Sra. A.M.R.S.
en relació a la prova psicotècnica sobre competències professionals realitzada per l’aspirant.
Segon.- Informar a la Sra. A.M.R.S., pel seu coneixement, que el tribunal es remet i li
recorda el que disposa la base catorzena sobre incidències de la convocatòria del procés
selectiu per a la cobertura d’una plaça d’administratiu/va. en règim funcionari, adscrita al
servei d’atenció ciutadana (fitxa SSGG24, lloc 2.2.3.b), dins l’àrea de Serveis Generals
d’aquesta Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix:
“ El tribunal queda facultat per resoldre qualsevol dubte que es presenti durant
aquesta convocatòria.
La convocatòria de les proves selectives, l’aprovació d’aquestes bases i tots els actes
administratius que se’n derivin podran ser impugnats pels interessats en els casos i
forma establerts per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del “Procedimiento
Administrativo Común de la Administraciones Públicas”.
Per tot allò que no sigui previst en aquestes bases, es procedirà en virtut de la
normativa aplicable a la funció pública local de Catalunya i, amb caràcter supletori,
per la normativa pròpia de la Generalitat de Catalunya i de l’Estat.”

Tercer.- Notificar a l’aspirant Sra. A.M.R.S. de l’acord adoptat pel tribunal seleccionador.
Quart.- El tribunal seleccionador delegat acorda traslladar l’Acta de la gestió efectuada a la
resta del tribunal seleccionador, annexant còpia de l’escrit enviat a l’aspirant que no s’ha
presentat a la compareixença programada.
Cinquè.- Donar per finalitzat el procés de selecció i ratificar l’acta numero 3 de 18 de juliol
de 2018 on es proposava a l’òrgan convocant el nomenament de l’aspirant que ha obtingut
la major puntuació i els aspirants que han de constituir la borsa de treball de la convocatòria
pel nomenament d’un/a funcionari/ària de carrera, escala d’administració general, subescala
Administrativa grup C1 adscrit/a al servei d’atenció ciutadana (fitxa SSGG24, lloc 2.2.3.b).
Sisè.- Traslladar l’acta als membres del tribunal per tal que donin conformitat de la
mateixa.
Setè.- Procedir a donar l’oportuna publicitat dels acords adoptats mitjançant la
inserció en el Tauler d’Anuncis, en la pàgina web ( www.valldoreix.cat ) i de transparència (
http://transparencia.valldoreix.cat ) d’aquesta Entitat Municipal Descentralitzada de
Valldoreix.
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