DECRET DE L’ALCALDIA núm. 427/2017

Exp. Núm. 265/2017
Subvenció destinada a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves
beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya 2017. Procés selectiu d’un/a
informador/a turístic/a

Antecedents:
1. L’Ordre TSF/213/2016, d'1 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores per
a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de
persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, publicada
al DOGC núm. 7177 de 4 d’agost de 2016.
2. La Resolució TSF/1779/2017, de 13 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria, per
a l'any 2017, per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació
en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya (ref.
BDNS 356849), publicada al DOGC núm. 7419 de 25 de juliol de 2017.
3. La Resolució de 9 de novembre de 2017 que atorga a l’Ajuntament de Peralada una
subvenció d'11.000 euros per a la realització d'un contracte en pràctiques destinat a
incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia
Juvenil a Catalunya, durant un període de 6 mesos a jornada completa (exp.
SOC007/17/00632).
4. El Decret de l’Alcaldia núm. 404/2017 de 13 de novembre del 2017 pel qual
s’aproven les bases del procés de selecció per a la contractació en pràctiques per a
joves amb cicle formatiu o grau universitari, inscrits en el programa de garantia juvenil i
que han de regir el procediment de selecció per a la provisió d’una plaça
d’informador/a turístic/a de suport a les àrees de Turisme i Cultura de l’Ajuntament de
Peralada per un període de 6 mesos.
5. Les bases reguladores s’han publicat al web municipal www.peralada.org, al BOP
de Girona núm. de 218 de 15 de novembre de 2017.
6. El Decret de l’Alcaldia-Presidència núm. 425/2017, de 21 de novembre de 2017, que
resol aprovar la llista de persones aspirants admeses i excloses, nomenar el tribunal
qualificador i convocar a les persones aspirants. En la mateixa data es publica
l’esmentada Resolució a l’e-tauler i al web municipal www.peralada.org.
7. En data 20 de novembre de 2017, a les 17.03 hores, ha arribat per correu electrònic
a ajuntament@peralada.org un escrit del senyor Carlos Rodríguez Gallardo on
demanava participar al procés de selecció i on s’adjunta diversa documentació.
Fonaments de dret:
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
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municipal i de règim local de Catalunya.
- Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de personal al servei
de les entitats locals.
- Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic
dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de Funció
Pública.
- Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre acreditació del coneixement del català i l’aranès
en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les
administracions públiques.
- Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la
Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
- Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
- Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
- Les bases reguladores i la convocatòria de la subvenció del Programa de Garantia
Juvenil.
- Les bases del procés de selecció.

Resolució:
D’acord amb les esmentades bases, com Alcalde-president de l’Ajuntament de
Peralada, RESOLC:
Primer. No admetre la sol·licitud presentada pel senyor Carlos Rodríguez Gallardo per
participar al procés selectiu per a la provisió d’una plaça d’informador/a turístic/a de
suport a les àrees de Turisme i Cultura de l’Ajuntament de Peralada, per haver-se
presentat fora de termini, sense el model normalitzat de sol·licitud i sense complir amb
la forma de presentació, és a dir, sense donar compliment als criteris establerts a les
bases reguladores del procés de selecció.
Segon. Publicar la present resolució al tauler d’anuncis de la Corporació i a la pàgina
web municipal perquè pugui presentar recursos o recusacions durant el termini de deu
dies.
L'alcalde
(signatura electrònica)
Pere Torrent i Martín
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D’acord amb les bases reguladores del procés de selecció, al punt 4.1. Els/les qui
desitgin prendre part en el procés selectiu hauran de formalitzar la sol·licitud [...]
mitjançant model normalitzat que es podrà descarregar des de la web [...]. Al punt 4.2.
s’indica que Les sol·licituds es podran presentar al Registre General de l’Ajuntament
de Peralada, a través del registre telemàtic e-TRAM [...], o en la forma establerta
d’acord amb la Llei 39/2015 [...]. Donada la urgència del procediment, en el cas de
presentar la instància, per correu administratiu o en una altra administració, caldrà que
es transmeti per correu electrònic a l’adreça mediambient@peralada.cat, tota la
documentació requerida per poder ser admès/a, abans de la finalització del termini de
presentació de sol·licituds. També, al punt 4.3 de les bases reguladores s’indica que El
termini per a la presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 20 de novembre de 2017.

