Expedient RRHH2022000100
ANUNCI
Aprovació del llistat provisional d'instàncies admeses i excloses del procés
selectiu d’una plaça d’administratiu per promoció interna
Per decret d’alcaldia número 2022LLDC002931 de dia 6 de maig de 2022 es van
aprovar les bases elaborades reguladores de la convocatòria pública del procés de
selecció per la cobertura d’una plaça d’administratiu/va, reservada al torn de promoció
interna i corresponent a l’Oferta Pública d’Ocupació 2019.
En data 11 d’abril de 2022 es va publicar al BOP de Girona número 90, les bases
íntegres i la convocatòria del procés selectiu, i l’extracte el mateix al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, número 8666 del 12 d’abril de 2022 i al Butlletí Oficial de
l’Estat número 135, de data 7 de juny de 2022.
D'acord amb el que disposa la base quarta, un cop finalitzat el termini de presentació
d’instàncies procedeix aprovar la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos.
Aquesta publicació s’entendrà definitiva en cas de que no es presentin esmenes.
Per tot això, la Regidoria delegada del servei de Recursos Humans, per delegació de
l'Alcaldia Presidència, resol:
Primer.- Declarar aprovada la llista provisional d’instàncies admeses i excloses la qual
s’exposarà al tauler d’anuncis electrònic de l’Ajuntament i que quedarà establerta de la
següent forma:
ASPIRANTS/ES ADMESOS/ES:
NIF REDUÏT INTERESSAT/ADA
CORTES
***2933**
GARCIA
ASPIRANTS/ES EXCLOSOS/ES:
NIF REDUÏT INTERESSAT/ADA
CERVERA
***3875**
PUJOL

FELIPE MANUEL

JORDI

Motiu
1

Motius d’exclusió:
1.- Situació administrativa incompatible
Segon.- Atorgar un termini de 10 dies hàbils, a comptar a partir de l'endemà de la
publicació d'aquest anunci a la pàgina web de l'Ajuntament, per tal que les persones
excloses puguin esmenar els motius d'exclusió. En cas de no presentar cap al·legació
i/o reclamació, l’acord esdevindrà definitiu sense necessitat d’adoptar-ne un de nou.
Tercer.- Les persones admeses per concurs-oposició s'hauran de presentar el dia 29
de juliol de 2022 a les 10:00 hores del matí a la seu del Col·legi Oficial d’Arquitectes de
Catalunya (Pujada de l’Esglèsia, núm. 6 de Figueres).
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Quart.- Establir que el Tribunal designat per a la qualificació dels exercicis i mèrits dels
aspirants a les places convocades es constituirà el dia 29 de juliol de 2022 a les 9:30 a
la seu del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (Pujada de l’Esglèsia, núm. 6 de
Figueres).
Presidenta: Sr. Josep Maria Sais Villanueva
Presidenta suplent: Laura Vilanova Muñoz
Vocal tècnica especialista: Sra. Gemma López González
Vocal suplent: Sra. Lídia Yañez Ricart
A proposta de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya:
Vocal titular: Sra. Natàlia Lluch Inglés
Vocal suplent: Sra. Marta Llauradó Valbuena
Secretaria titular: Sra. Carmen Cristina Garriga Asensio
Secretari suplent: Sra. Mariona Corbera Batlle
Podrà assistir al tribunal, amb veu però sense vot, un membre de la Junta de Personal
o del Comitè d’Empresa.
Cinquè.- Publicar aquest decret al tauler d’anuncis electrònic de l’Ajuntament.
Agnes Llado Saus
Alcaldessa Presidenta
Signat electrònicament
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