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ANUNCI 
 
 
Per Decret de l’Alcaldia núm. 000967 de data 27/04/2022, s’ha aprovat la següent 
resolució: 
 
“ 
 
Atès que d’acord amb les bases del concurs oposició lliure publicades al BOP de 
Girona núm. 36 de data 22/02/2022, per a la constitució d’una borsa de treball de 
Tècnic/a d’Administració General, 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 E2022002850 GU MA MA ***205Z 

2 E2022002898 NU MO MA ***014E 

3 E2022002976 PE CE IO ***769J 

4 E2022003000 PO OL JU ***751P 

5 E2022003001 KU CO NU ***535H 

6 E2022003005 RO RE DA ***740C 

7 E2022002960 PE GA MO ***893Y 

8 E2022002996 JU BU JO ***149H 

 

Aspirants exclosos definitivament: 

NÚM. NRE 1R.COGNOM 2N.COGNOM NOM DNI 



 
 

 
 

71fa8daa-880b-44f1-9662-2c605a3b7ae7 

1 E2022002217 BI RA LA ***663Z 

2 E2022002952 VA LA TA ***369D 

3 E2022002954 JU AG JO ***242F 

4 E2022003003 BL VI CR ***389D 

 

 
SEGON.- 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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