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Notificació de Decret

SILVIA SUNYER COROMINA ,per delegació (Decret Núm.2016LDEC002694 de 27 d'Octubre
de 2016) de MARIA GLORIA GOU CLAVERA, Secretària Generalde l’Ajuntament d’Olot i com
a secretària de l’Institut Municipal d’Educació i Joventut,
NOTIFICO: Que en data d’avui, el Regidor-delegat President de l'Institut Municipal
d'Educació i Joventut (Decret delegació num. D2015LDEC001750 de 30/06/2015)
d’aquest Ajuntament ha dictat la següent resolució:
Núm. decret: 2017LIME000102

Núm. expedient: IMDE2017000059
Núm. referència: X2017014799

Atès que a la Junta de Govern de l’IMEJO en data 16 de maig de 2017 va aprovar les
bases per a la selecció de quatre persones per desenvolupar les funcions de direcció a
les quatre escoles bressol municipals, Sant Miquel, Sant Pere Màrtir, Les Fonts, El
Morrot.
Atès que el 29 de maig de 2017va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds.
En relació a l’expedient IMDE2017000059 vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents,
PROPOSO
Primer.- Aprovar la llista provisional d’admissió i exclusió d’aspirants següent:
a) Aspirants admesos/es
40300301T
40358290Y
43633638Q
77920973D
77920648Y

b) Aspirants exclosos/es
No hi ha cap aspirant exclòs/osa
Segon.- Que les llistes certificades completes d’admissió i exclusió d’aspirants
s’exposin al tauler d’anuncis i al web de l’Ajuntament d’Olot de l’ Institut Municipal
d’Educació i Joventut d’Olot.
Tercer.- Tal com estableix la quarta de les bases d’aquesta convocatòria, els aspirants
disposaran de cinc dies per esmenar errors, si s’escau.
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Notificació de Decret

SILVIA SUNYER COROMINA ,per delegació (Decret Núm.2016LDEC002694 de 27 d'Octubre
de 2016) de MARIA GLORIA GOU CLAVERA, Secretària Generalde l’Ajuntament d’Olot i com
a secretària de l’Institut Municipal d’Educació i Joventut,
NOTIFICO: Que en data d’avui, el Regidor-delegat President de l'Institut Municipal
d'Educació i Joventut (Decret delegació num. D2015LDEC001750 de 30/06/2015)
d’aquest Ajuntament ha dictat la següent resolució:
Si no es presenten esmenes, es considerarà a definitiva la llista d’admissió i exclusió
d’aspirants i no caldrà tornar-la a publicar.
Quart.- Designar, d’acord amb el que disposa la base cinquena, la comissió de
selecció, que estarà formada pels següents membres:
-

President: Sr. Josep Compte i Clavaguera

-

Vocal: Sra. Anna Prat i Busquets

-

Secretària: Sra. M. Glòria Gou i Clavera

Cinquè.- Fixar la data, el lloc i l’hora de les proves.
El dia 27 de juny de 2017 a les 16h al Mas les Mates d’Olot (Carrer Mestre falla, 47)
queden convocats els aspirants admesos i els membres del tribunal.
Olot, 6 de juny de 2017

--------------------------------------------------Sr/a,
INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I JOVENTUT D'OLOT (IMEJO) Secretaria de l'IME
AV SANT JOAN N.0022
17800 OLOT
--------------------------------------------------------------------------------------------

RECURSOS:
Contra aquesta resolució que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant l’Alcalde de la
corporació en el termini d’un mes, a comptar de l’endemà de la notificació de la resolució, segons el que estableixen els
articles 121 i 122 de la Llei 39/2015 d’ i d’octubre, del procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques; i sens perjudici de qualsevol altre recurs que es consideri procedent per a la defensa dels seus interessos.
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SILVIA SUNYER COROMINA ,per delegació (Decret Núm.2016LDEC002694 de 27 d'Octubre
de 2016) de MARIA GLORIA GOU CLAVERA, Secretària Generalde l’Ajuntament d’Olot i com
a secretària de l’Institut Municipal d’Educació i Joventut,
NOTIFICO: Que en data d’avui, el Regidor-delegat President de l'Institut Municipal
d'Educació i Joventut (Decret delegació num. D2015LDEC001750 de 30/06/2015)
d’aquest Ajuntament ha dictat la següent resolució:
Protecció de dades personals: L’Ajuntament d’Olot, en compliment del que estableix l’article 5 de la Llei orgànica de
Protecció de Dades de caràcter personal 15/1999 de 13 de desembre, pel que es regula el dret d’informació en la
recollida de dades, li comunica que les seves dades personals han estat incorporades al fitxer: Institut Municipal
Educació. Només seran utilitzades en el procediment administratiu pel qual han estat necessàries i pel departament de
l’ajuntament encarregat de la seva execució. En cap cas seran cedides a tercers.
Per exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació, pot fer-ho personalment o per escrit a la següent adreça: Institut
Municipal d’Educació d’Olot. Av. Sant Joan les Abadesses, 20 17800 Olot.
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