Edicte sobre l’aprovació provisional de la llista d’admissió i exclusió d’aspirants,
la designació del tribunal i la fixació de la data, del lloc i de l’hora de celebració
de les proves del procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball de
personal laboral temporal, categoria conserge escola
El president de l’Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot en data 19 de gener de
2018 ha dictat la següent resolució:
“La Junta de Govern de l’Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot en sessió
celebrada el dia 12 de desembre de 2017, va aprovar entre altres acords, les bases i la
convocatòria del procés selectiu, mitjançant concurs oposició en torn lliure, per a la
creació d’una borsa de treball de personal laboral temporal, categoria conserge,
destinat a les escoles d’educació infantil i primària.
Vist que el 2 de gener de 2018 va finalitzar el termini de presentació d’instàncies per a
participar en el procés selectiu esmentat.
DECRETO:
Primer.- Aprovar provisionalment la llista d’admissió i exclusió d’aspirants següent:
a) Aspirants admesos:
DNI
35020***P
38781***V
40304***X
43504***A
43629***J
46672***A
77917***Z

Número registre entrada
E2017019760
E2018000041
E2017019578
E2017019512
E2017019716
E2018000033
E2018000031

Si el Tribunal té coneixement que algun o alguna aspirant no reuneix íntegrament els
requisits per participar en la convocatòria, en qualsevol moment del procés selectiu
podrà proposar, amb audiència prèvia de la persona interessada, la seva exclusió i, si
escau, es posaran en coneixement de les autoritats pertinents les inexactituds o
falsedats comprovades als efectes pertinents.
b) Aspirants exclosos:
No hi ha aspirants exclosos.
Segon.- Exposar les llistes certificades completes d’admissió i exclusió d’aspirants en
el tauler d’anuncis i a la pàgina web de l’Ajuntament d’Olot i de l’Institut Municipal
d’Educació i Joventut d’Olot.
Tercer.- Tal i com estableix a la base quarta de les bases d’aquesta convocatòria, les
persones aspirants disposaran d’un termini màxim de set dies naturals, comptadors a
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partir de l’endemà de la publicació o notificació d’aquesta resolució, per formular
davant el president les reclamacions que creguin oportunes, adreçades a esmenar els
defectes que s’hagin pogut produir, o per adjuntar la documentació que es requereix a
la base tercera d’aquesta convocatòria.
Si no s’hi presenten esmenes, es considerarà elevada a definitiva la llista d’admissió i
exclusió d’aspirants i no caldrà tornar-la a publicar. Si s’accepta alguna reclamació, es
procedirà a notificar-la al recurrent en els termes que estableix la Llei 39/2015. Tot
seguit, s’esmenarà la llista d’admissió i exclusió d’aspirants, notificant-ne només
l’esmena a la persona interessada i exposant-ho en el tauler d’anuncis i a la pàgina
web de l’Ajuntament d’Olot i de l’Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot.
Quart.- Designar, d’acord amb el que disposa en la base sisena, el tribunal
qualificador dels exercicis que estarà format pels següents membres:
President/a:

El director tècnic de l’Institut Municipal d’Educació i Joventut
d’Olot o persona en qui delegui.
Sr. Josep Compte Clavaguera
Suplent: Sr. Josep Maria Reixach Andrés

Vocals:

Dos directors/res d’escoles públiques d’infantil i primària o
persones en qui deleguin.
Sr. Jordi Ferrarons Aguiló
Suplent: Sra. Marta Bosch Roure
Sra. Rosa Maria Juanola Abulí
Suplent: Sra. Mercè Flores Soler
Un o una representant de l’Escola d’Administració Pública de
Catalunya.
Sr. Pendent de designar
Suplent: Sra. Pendent de designar

Secretari/a:

La de l’Ajuntament d’Olot o persona en qui delegui.
Sra. Glòria Gou Clavera
Suplent: Sr. Miquel Torrent Compte

Cinquè.- Aprovar provisionalment la llista d’aspirants que no acrediten certificat de
coneixements de català de la Direcció General de Política Lingüística del Departament
de Cultura, nivell elemental (B1 del MERC), o qualsevol altre que tingui reconeguda
l’equivalència. Aquests aspirants hauran de superar la prova de coneixements de
català establerta a la base setena:
DNI
35020***P
38781***V
43504***A
77917***Z

Número registre entrada
E2017019760
E2018000041
E2017019512
E2018000031
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Sisè.- La prova de coneixement de castellà no es durà a terme atès que els aspirants
admesos tenen la nacionalitat espanyola.
Setè.- Fixar la data, lloc i hora de les proves següents:


Prova de català. El dia 1 de febrer de 2018 a les 9:30h del matí a la seu de
l’Ajuntament d’Olot (Passeig Ramon Guillamet, núm. 10 d’Olot), queden
convocats els aspirants que no ha acreditat el certificat de coneixements de
català del nivell exigit a la convocatòria (mirar punt cinquè d’aquest document) i
els membres del tribunal.



Prova pràctico –competencial. El dia 8 de febrer de 2018 a les 9h del matí a
la seu de l’Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot (Av. Sant Joan les
Abadesses, núm. 20-22 d’Olot), queden convocats els aspirants admesos, els
aspirants que hagin superat la prova de català i els membres del tribunal”.

Olot, 19 de gener de 2018

Josep Berga Vayreda
President de l’IMEJO
[Firma01-01]
CPISR-1 C JOSEP BERGA
VAYREDA
22/01/2018
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