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ANUNCI 
 
 

Per Decret de l’Alcaldia núm. 000788 de data 08/04/2022, s’ha aprovat la següent resolució: 
 
“ 
Atès que d’acord amb les bases del concurs oposició lliure publicades al BOP de Girona núm. 18 de 

data 27/01/2022, per la cobertura amb caràcter interí del lloc de treball de Secretari/ària, i constitució 

d’una borsa de treball, cal aprovar, d’acord amb la base sisena, la llista d’aspirants admesos i exclosos.  

 

Atès el que disposa l’art. 21.1 apartat h) de la llei 7/1985, Llei Reguladora de Bases de règim local, i 

l’article 53 apartat primer lletra I) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text 

Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, els qual atorguen a l’Alcalde la competència 

d’exercir la direcció superior de tot el personal de la Corporació. 

 

Atès que a la base sisena s’estableix que finalitzat el termini de presentació d’instàncies l’Alcalde, 

dictarà una resolució en la que declararà aprovada la llista d’admesos/es i exclosos/es, i en la mateixa 

es concedirà un termini de 10 dies per a la presentació d’al·legacions, si s’escau, i s’indicarà la 

composició del tribunal qualificador, així com es podrà assenyalar dia, hora i lloc de realització de les 

proves.  

 

R E S O L C:  

 

PRIMER.-   Aprovar  la següent llista d’aspirants admesos/es i exclosos/es: 

Aspirants admesos: 

NÚM. NRE 1R.COGNOM 2N.COGNOM NOM DNI 

1 E2022001960 LO CA FR ***416R 

2 E2022002013 PA IG JA ***961G 

3 
E2022002027 / 

2028 / 2029 
MA OR RO ***176F 

4 E2022002464 FO CO JO ***784K 

Aspirants exclosos provisionalment: 

NÚM. NRE 1R.COGNOM 2N.COGNOM NOM DNI DEFICIÈNCIES 

1 E2022002042 DO FA RA ***673Y A 

2 E2022002054 FA GR AN ***195Y A 

3 E2022002142 BO DJ KA ***210J A  

4 E2022002462 VI SO MI ***453X A  

5 E2022002485 GO HO EM ***181P A  

6 E2022002712 RO CO IK ***548F A 

7 E2022002825 CO AL AN ***020R A 

8 E2022002835 RO RE DA ***740C A 
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*A: Manca de presentació de la sol·licitud mitjançant el model de sol·licitud que es troba al web 

municipal. 

Aspirants que no acrediten el nivell de català: 

 

NÚM. NRE 1R.COGNOM 2N.COGNOM NOM DNI 

1 E2022002042 DO FA RA ***673Y 

2 E2022002054 FA GR AN ***195Y 

3 E2022002142 BO DJ KA ***210J 

4 E2022002462 VI SO MI ***453X 

5 E2022002485 GO HO EM ***181P 

 

 

SEGON.- APROVAR la composició del tribunal qualificador en la forma següent:  

 

PRESIDÈNCIA:  

 

Titular: Josep Rovira i Jofre, Secretari de l’Ajuntament de Palafrugell.  

 

Suplent: Jordi Turón Serra, Vicesecretari de la Diputació de Girona.  

 

 

VOCALS:  

Titular: Pere Serrano Martín, Secretari de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí. 

Suplent: Miquel Coma Tarrés, Secretari de l’Ajuntament de Palamós.  

Titular: Josep Carreras Fabellas, designat per l’Escola d’Administració pública de Catalunya. 

Suplent: Jordi Estragó Castelló, designat per l’Escola d’Administració pública de Catalunya.  

 

SECRETARI:  

 

Titular: Joan Perxés Cabello, Tècnic de Recursos Humans de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà 

 

Suplent: Jordi Rojas Pedrosa, Administratiu de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà 

 

TERCER.- Es poden interposar reclamacions a la llista d’aspirants admesos i exclosos de conformitat 

amb el que preveu l’article 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, en el termini de 10 dies, a partir de la 

publicació al Tauler d'anuncis d’aquesta Corporació. 
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QUART.-  Aquesta llista s’elevarà a definitiva, si en el termini que s’exposa en l’apartat tercer d’aquesta 

resolució, no s’ha presentat cap reclamació. 

 

CINQUÈ.- Des de la data de publicació d’aquesta resolució al Tauler d’anuncis d’aquesta Corporació, es 

podran presentar les reclamacions pertinents o recusar els membres del Tribunal, d’acord amb el que 

disposa l’article 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim Jurídic del Sector Públic.   

 

SISÈ.- Publicar aquesta resolució al tauler d’anuncis municipal e-TAULER, tal com determina la Base 

Sisena de les bases del procés selectiu. 

 

*Document datat i signat electrònicament 
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