ANUNCI
Per Decret d’Alcaldia núm. 1464 de data 18/07/2022 i núm. 1480 de data 20/07/2022
s’ha aprovat la següent resolució:
“
Atès que d’acord amb les bases del concurs oposició lliure publicades al BOP de
Girona en data 09/06/2022 i extracte al DOGC en data 13/06/2022, per a la cobertura
definitiva d’una plaça vacant d’Arquitecte/a: Cap del Servei de Territori i constitució
d’una borsa de treball mitjançant sistema de concurs-oposició lliure en execució de
l’oferta pública d’ocupació de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà per a l’exercici
2021.
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 hàbils
per a la presentació d’al·legacions, si s’escau, i s’indicarà la composició del tribunal
qualificador.
Per tot això R E S O L C,
PRIMER.- Aprovar la següent llista d’aspirants admesos/es i exclosos/es:
Aspirants admesos:
NRE

DATA ENT.

1R.COG.

2N.COG.

NOM

E2022007756
E2022007767

01/07/2022

COSTA

ESTANYOL

SILVIA

Aspirants exclosos provisionalment:
NRE

DATA ENT.

1R.COG.

2N.COG.

NOM

MOTIU
EXCLUSIÓ

E2022007593

29/06/2022

PRAT

ANDREU

OLEGUER

A

E2022007824

04/07/2022

ORTEGA

GONZALEZ

HERMINIA

A

*A: Falta presentació amb model d’instància.

Aspirant que no acredita títol de català:
Cap

SEGON.- APROVAR la composició del tribunal qualificador en la forma següent:
PRESIDÈNCIA:
Titular: Iolanda Cuenca Bermúdez, Secretària de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà.
Suplent: Josep Rovira i Jofre, Secretari de l’Ajuntament de Palafrugell.
VOCALS:
Titular: Daniel Abad Riera, Arquitecte de l’Ajuntament de Roses.
Suplent: Luis López Arilla, Arquitecte de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.
Titular: Víctor Alegrí Sabater, Vocal designat per l’Escola d’Administració.
Suplent: Manel Alemany Masgrau, Vocal designat per l’Escola d’Administració.
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 hàbils, a partir de la publicació al Tauler d'anuncis d’aquesta
Corporació.
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.- Es podran presentar les reclamacions pertinents o recusar els membres del
Tribunal, d’acord amb el que disposa els articles 23 i 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

