ANUNCI
Per Decret d’Alcaldia núm. 1541 de 28/07/2022 s’ha aprovat la següent resolució:
“
Atès que d’acord amb les bases del concurs oposició lliure publicades al BOP de
Girona en data 02/05/2022 i extracte al DOGC en data 06/05/2022, per a la cobertura
definitiva de dues places vacants d’auxiliar informador turístic 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

1R.COG.

2N.COG.

NOM

E2022006131
E2022006250

LOOHUIS

NADAL

BELINDA

E2022006160

LOTFI

FARADI

CHAHLAE

E2022006178
E2022006235

LOPEZ

URZAIZ

PAZ

CASTELLO

MARTA

CASABO

ALEXANDRA

E2022005837 CORREDOR
E2022006273

MAS

Aspirants exclosos/es:
Cap
Aspirant que no acredita títol de català:
NRE

1R.COG.

2N.COG.

NOM

E2022006160

LOTFI

FARADI

CHAHLAE

E2022006178
E2022006235

LOPEZ

URZAIZ

PAZ

SEGON.- APROVAR la composició del tribunal qualificador en la forma següent:
PRESIDÈNCIA:
Titular: Marc Genés Portasplana, Tècnic de turisme del Consell Comarcal del Baix
Empordà.
Suplent: Montse Nualart Massaguer, Tècnica de turisme del Consell Comarcal del
Baix Empordà.
VOCALS:
Titular: Carla Saballs Xuclà, Tècnica de turisme de l'Ajuntament de Forallac.
Suplent: Elena Ponsatí Marín, Tècnica de turisme de l'Ajuntament de Begur.

Titular: Jesús González de la O, designat per l’Escola d’Administració pública de
Catalunya.
Suplent: Àngels Vilà Planella, designada 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.- 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.
QUART.- Assenyalar la data i lloc de celebració dels exercicis establerts a les bases
del procés selectiu tal i com es detalla a continuació:
PRIMER I SEGON EXERCICI FASE D’OPOSICIÓ
Lloc
Data

: Ajuntament de la Bisbal d’Empordà. Plaça del Castell, núm. 10.
: 04/10/2022

Hora

: 09:00 hores

Els aspirants hauran de concórrer proveïts del DNI.
CINQUÈ.- 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

