EDICTE

EDICTE D’APROVACIÓ DE LA LLISTA DEFINITIVA D’ASPIRANTS ADMESOS I
EXCLOSOS
EN
UN
PROCÉS
DE
SELECCIÓ
DE
PERSONAL
EXP.NÚM.X2020000691
En compliment del que estableix la normativa vigent i d’acord amb l’article 78 del
DECRET 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals, es publica:
Josep Solé Turon, Alcalde-President d’aquest Ajuntament, amb data 23 de novembre
de 2020, ha dictat el Decret següent:
Examinades les sol·licituds presentades per prendre part en el concurs-oposició, per
cobrir, amb caràcter interí la plaça de secretaria-intervenció, convocada mitjançant
edicte publicat en el BOP NÚM. 201 de data 19 d’octubre de 2020 i en el DOGC Núm.
8255 de data 26 d’octubre de 2020.
Atès l’acord de modificació de la composició del tribunal adoptat per la Junta de
Govern de data 23 de novembre de 2020.
Atès el que disposa la condició 3ª, 4ª i 5ª de les bases generals de la convocatòria
esmentada
RESOLC:
Primer.- Aprovar la següent llista provisional de persones aspirants admeses i
excloses, que seran exposada en la Seu Electrònica de la Corporació fins el dia de
realització de les proves:
ADMESOS:
ASPIRANT
Nogueras Clajer, A.
Valero Cano, L.
Valde Guañabens, S.
Fuentes Company, A.
Lomero Garcia, A.
Amaya Alcázar, R.
Viales Vargas, J.V.
Diez Polo, P.

DNI

NÚM. INSTÀNCIA

XXXX7234Q
XXXX9103B
XXXX1555A
XXXX1209H
XXXX0327G
XXXX8824S
XXXX7808L
XXXX3149W

E2020002644
E2020002537
E2020002655
E2020002668
E2020002670
E2020002717
E2020002725
E2020002732

Fornells Banaset, M.
Colomer Terrades, J.
Soler Saña, J.
Corominas Gil, G.
Pradas del Moral, J.

XXXX9552Z
XXXX2143Y
XXXX9415Z
XXXX1157J
XXXX2675V

E2020002739
E2020002786
E2020002775
E2020002792
E2020002797

EXCLOSOS:
ASPIRANT
Martínez Palomé, G.
Vila Corujo, A.
Tous Gimenez, I.
Sangra Aragones, J.

DNI

NÚM. INSTÀNCIA

MOTIU

XXXX3701J
XXXX7635Q
XXXX9543S
XXXX3782B

E2020002719
E2020002794
E2020002798
E2020002809

Manca sol·licitud normalitzada
Manca sol·licitud normalitzada
Manca sol·licitud normalitzada
Fora de termini

Aquesta llista es considerarà aprovada definitivament si durant el període d’exposició
pública no es presenten reclamacions.
Segon.- Aprovar la composició del Tribunal que ha de valorar les proves en la forma
següent:
Presidència: Clara Marcè Ferres, Secretària interventora de l’EMD de l’Estartit
Suplent: Maria Cairo Muñoz, Secretària interventora de l’Ajuntament de
la Cellera de Ter
Vocal 1:
Suplent:
Girona

Joaquim Llorens i Clos, Servei Territorial d’Administració Local a Girona
Neli Martínez i Virgili, cap del Servei Territorial d'Administració Local a

Vocal 2:
Suplent:

Víctor Gallart Carles, tècnic A1 de l’Ajuntament de Llagostera
Joan Bataller Garriga, tècnic A1 de l’Ajuntament de Cassà de la Selva

Tercer.- Fixar la constitució de l’òrgan seleccionador d’aquest procés selectiu per al
DILLUNS DE 21 DE DESEMBRE DE 2020, a les 8:30 hores, a la Sala d’1 d’octubre
situada al C/ Sant Marti número 43 de Riudarenes
Quart.- Les persones aspirants queden convocades el dia 21 de desembre a la 2020,
les 9.00 del matí a la Sala d’1 d’octubre situada al C/ Sant Marti número 43 de
Riudarenes, per tal de realitzar tots els exercicis.
Cinquè.- Els dies assenyalats per a la realització de les diferents proves, les persones
aspirants han de portar obligatòriament mascareta, bolígraf i la declaració responsable
que trobaran publicada a la seu electrònica.

Sisè.- Es podran presentar les reclamacions pertinents o ser recusats els membres del
Tribunal, d’acord amb el que disposa l’art. 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de
Règim Jurídic del Sector Públic.
Setè.- Durant el termini de deu dies hàbils a partir de la data de publicació de la
present resolució en el BOP, les persones aspirants que han estat declarades
excloses podran esmenar les faltes que hi hagi o presentar els documents que siguin
receptius, quedant definitivament excloses de la llista de persones aspirants si no ho
fessin en aquest període.
Vuitè.- Determinar que els anuncis successius es publicaran al tauler d’anuncis de la
corporació i en la web municipal, www.ajuntamentderiudarenes.cat
Novè.- Notificar aquesta resolució als membres de l’òrgan seleccionador i procedir a la
seva publicació al tauler d’anuncis de la corporació, al BOP de Girona i en la web
municipal

