Ajuntament de
les Planes d’Hostoles
Vall d’Hostoles
La Garrotxa

Resolució d’alcaldia
En el dia d’avui l’alcalde d’aquest municipi ha dictat la resolució següent:
Antecedents
Un cop celebrat el procés selectiu per a la provisió d’una plaça d’assistent infantil per a la llar
d’infants municipal, en règim de personal laboral fix, inclosa en l’oferta pública d’ocupació de 2010.
Atès que el tribunal qualificador constituït per a l’avaluació del procés selectiu les bases
reguladores del qual es van publicar al BOP núm. 50, de data 14 de març de 2011, modificades per
resolució d’alcaldia de 14 d’abril de 2011, ha proposat la contractació de la Sra. Pilar Ayats
Planellas, per haver superat satisfactòriament totes les fases del procés selectiu i haver obtingut la
millor puntuació.
Fonaments de dret
- Arts. 55 i SS, així com el 83 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
- Art. 21.1.h de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
- Arts. 88 i SS del Decret 214/90 de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals,
Per tot això,
Resolc
Primer.- Aprovar la contractació proposada pel tribunal qualificador.
Segon.- Un cop presentats els documents acreditatius exigits en la convocatòria, formalitzar el
contracte de treball a la Sra. Pilar Ayats Planellas com a assistent infantil de la llar d’infants
municipal, en règim de personal laboral fix, d’acord les bases de la convocatòria.
Tercer.- D’aquest procés selectiu, passen a formar part de la borsa de treball, per poder ser
contractades temporalment quan així ho requereixin les necessitats del servei, per aquesta plaça,
per ordre de puntuació:
1.- Sra. Sandra Franch Aiguabella.
2.- Sra. Marta Nadal Vila.
Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, es pot interposar de manera alternativa
recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes davant l’Alcalde d’aquest Ajuntament, d’acord
amb els articles 77 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, Règim Jurídic i de Procediment de les
Administracions Públiques de Catalunya i 116 i 117 de la Llei de Règim Jurídic i Procediment
Administratiu Comú, o recurs contenciós administratiu, davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la recepció de la present
notificació, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la Llei de la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa. En el supòsit d’interposar recurs potestatiu de reposició, no es podrà interposar
recurs contenciós administratiu fins que el primer es resolgui expressament o sigui desestimat per
silenci. Tot això sense perjudici d’exercitar qualsevol altre recurs que s’estimi convenient.
I perquè així consti, als efectes oportuns, d’ordre i amb el vist i plau del Sr. alcalde, signo la present
a les Planes d’Hostoles, 29 de juliol de 2011.
L’alcalde
Eduard Llorà Cullet.

En dona fe
El secretari interventor acctal.
Enric Benito i Puigdomènech.

