Notificació de Decret
SILVIA SUNYER COROMINA ,per delegació (Decret Núm.2016LDEC002694 de 27
d'Octubre de 2016) de MARIA GLORIA GOU CLAVERA, Secretària General de
l’Ajuntament d’Olot i com a secretària de l’Institut Municipal de Cultura d’Olot,
NOTIFICO: Que en data d’avui, el Regidor-delegat President de l'Institut de Municipal
de Cultura d'Olot (Decret delegació núm.D2015LDEC001750 de 30/06/2015) d’aquest
Ajuntament ha dictat la següent resolució:
Núm. decret: 2017LIIC000087

Núm. expedient: IC012017000048
Núm. referència: X2017022518

Per decret del President de l’Institut Municipal de Cultura d’Olot de 4 d’agost de 2017, es
van aprovar les bases i la convocatòria del procés selectiu, per a la contractació laboral
d’un tècnic superior adscrit a la direcció de l’Institut Municipal de Cultura d’Olot, grup A1,
per donar suport en la supervisió tècnica dels projectes culturals i coordinació amb altres
àrees de l’Ajuntament i la constitució d’una borsa de treball, mitjançant concurs oposició en
torn lliure.
Vist que ha acabat 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/es:
DNI
40368***B
43635***H
46671***W
77921***Q

Número registre entrada
5926
5919
5918
5929

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/es:
DNI
43545***E

Motiu exclusió
Sol·licitud presentada fora de termini

Segon.- Exposar les llistes certificades completes d’admissió i exclusió d’aspirants en el
tauler d’anuncis de l’Institut Municipal de Cultura d’Olot i en la pàgina web
www.olotcultura.cat.

Document signat electrònicament
Còpia impresa verificable a :www.olot.cat/tràmits on-line
NIF_P1700038A

C/ Sant Esteve, 29 17800 -Olot

Notificació de Decret
SILVIA SUNYER COROMINA ,per delegació (Decret Núm.2016LDEC002694 de 27
d'Octubre de 2016) de MARIA GLORIA GOU CLAVERA, Secretària General de
l’Ajuntament d’Olot i com a secretària de l’Institut Municipal de Cultura d’Olot,
NOTIFICO: Que en data d’avui, el Regidor-delegat President de l'Institut de Municipal
de Cultura d'Olot (Decret delegació núm.D2015LDEC001750 de 30/06/2015) d’aquest
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Tercer.- Tal i com estableix la base cinquena de les bases d’aquesta convocatòria, les
persones aspirants a partir de l’endemà de la publicació de la llista d’admesos i exclosos
els candidats disposaran de cinc dies naturals per presentar reclamacions.
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:

Un tècnic de l’Institut Municipal de l’IMCO.
Sra. Tena Busquets Costa
Suplent: Sra. Carme Simón Adroher

Vocals:

Un tècnic de l’àrea de Patrimoni de l’IMCO.
Sra. Montserrat Mallol Soler
Suplent: Sr. Xavier Roura Pla
Un tècnic del servei de Recursos Humans de l’Ajuntament d’Olot
Sra. Maria Antònia Medel Punzano
Suplent: Sra. Margarida Miró Padrós

Secretari/a:

La de l’Ajuntament d’Olot.
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 suficiència (C1 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
46671***W

Número registre entrada
5918

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


Prova de català. Pendent de confirmar. Un cop confirmat el dia, l’hora i el lloc de
realització de la prova, s’informarà a l’aspirant amb DNI 46671***W i als membres
del tribunal.



Prova pràctica. El dia 25 de setembre de 2017 a les 10h del matí a la seu de
l’Ajuntament d’Olot – Sala Gussinyé (Pg. Ramon Guillamet, núm. 10 d’Olot),
queden convocats els aspirants admesos i els membres del tribunal.
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Prova tècnico competencial. El dia 26 de setembre de 2017 a les 9:30h del
matí a la seu de l’àrea d’Ocupació de l’Ajuntament d’Olot – Mas Les Mates (C.
Mestre Falla, núm. 46 d’Olot), queden convocats els aspirants que hagin superat la
prova pràctica i els membres del tribunal.

Olot, 6 de setembre de 2017
----------------------------------------------------Sr/a,
INSTITUT MUNICIPAL DE CULTURA D'OLOT (IMCO) Gerencia - Imco
C SANT ESTEVE N.0029
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.
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 de
Cultura d’Olot. 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 de Cultura d’Olot. c/ Sant Esteve,29 17800 Olot.
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