
 
 

ANUNCI SOBRE UN DECRET D’ALCALDIA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA 

RELACIÓ D’ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS CORRESPONENT AL PROCÉS 

SELECTIU PEL SISTEMA DE CONCURS, D’UNA PLAÇA D’AUXILIAR 

ADMINISTRATIU/VA DE LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI DE 

L’AJUNTAMENT DE MOLLÓ PER A L'ANY 2022 

 

En data 21 d’octubre de 2022, s’ha dictat Decret d’Alcaldia número 2022DECR000436 

que transcrit literalment diu:  

 

“DECRET D’ALCALDIA 

APROVACIÓ PROVISIONAL RELACIÓ D’ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS 

PROCÉS SELECTIU PEL SISTEMA DE CONCURS, D’UNA PLAÇA D’AUXILIAR 

ADMINISTRATIU/VA DE LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI DE 

L’AJUNTAMENT DE MOLLÓ PER A L'ANY 2022 

 

Expedient: X2022000101 

 

 

Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2022DECR000377 de data 7 de setembre de es 

van aprovar les bases que tenen per objecte regular el procés selectiu pel sistema de 

concurs, d’una plaça d’auxiliar administratiu/va de la plantilla de personal funcionari 

de l’Ajuntament de Molló per a l'any 2022, grup de classificació C2, en execució de 

l’oferta pública de l’any 2021, pel torn d’estabilització de l’Ajuntament de Molló, 

corresponents a l’Oferta Pública d’estabilització, aprovada per Decret d’Alcaldia núm. 

2021DECR000515 de data 17 de desembre de 2021, i publicada al BOP de Girona 

núm. 243 de 22 de desembre de 2021, i al DOGC núm. 8570. 

 

Les bases i la convocatòria han estat publicades en el BOP de Girona núm. 175 de 13 

de setembre de 2022,  extracte al DOGC núm. 8756 de 20 de setembre de 2022 i al 

BOE núm. 230 de 24 de setembre de 2022. 

 

D’acord amb les bases de la convocatòria, el termini per a la presentació de 

sol·licituds va finalitzar el dia 19 d’octubre de 2022. 

 

Durant l’esmentat termini de presentació d’instàncies, s’han registrat d’ent rada 3 

sol·licituds de participació. 

 

D’acord amb les bases esmentades, aquesta Alcaldia- Presidència, fent ús de les 

atribucions que li confereix la legislació vigent i, en particular, l’article 21.1.g) i h) de 

la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 53.1.h) 

i i) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per 

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, RESOLC: 

 

Primer. Aprovar provisionalment la relació d’aspirants admesos i exclosos del procés 

selectiu pel sistema de concurs, d’una plaça d’auxiliar administratiu/va de la plantilla 

de personal funcionari de l’Ajuntament de Molló per a l'any 2022, grup de classificació 

C2, en execució de l’oferta pública de l’any 2021, pel torn d’estabilització de 

l’Ajuntament de Molló: 

 

ASPIRANTS ADMESOS: 



 
 

 

Número 

Registre 
DNI  Cognom1 Cognom2 Nom 

1 E2022001622 ***5089** MURIEL BORI CARLA 

2 E2022001653 ***2761** CAVA CHILLA VICTORIA EUGENIA 

3 E2022001713 ***2804** CASALS ROURA EMMA  

 

Les tres candidates acrediten documentalment estar en possessió del certificat de 

coneixements de llengua catalana de nivell C1. 

 

ASPIRANTS EXCLOSOS: 

Cap. 

 

Les persones aspirants disposaran de 5 dies hàbils, a comptar a partir de l’endemà 

de la publicació en el tauler d'anuncis http://www.mollo.cat/etauler d’aquesta 

resolució, als efectes d’esmena de defectes, reclamacions o recusació de membres 

del Tribunal. 

 

L’esmena de defectes es farà mitjançant la presentació d’una instància dirigida a 

l’Ajuntament de Molló, acompanyada de la documentació acreditativa, per qualsevol 

dels mitjans que preveu la Llei  39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu 

comú de les Administracions Públiques. 

 

Les al·legacions presentades les ha de resoldre l’Ajuntament en un termini màxim de 

15 dies, després dels quals, si no hi ha resolució expressa, s’entendran desestimades, 

a l’efecte de la seva impugnació per via contenciosa administrativa.  

 

En cas que no es presentin al·legacions, la llista provisional d’aspirants exclosos 

s’entendrà elevada a definitiva. 

 

Segon. Nomenar els membres integrants del tribunal qualificador d’aquest procés 

selectiu:  

 

 President/a: Tomás Torán Solani             Suplent: Mireia Acosta Piqué 

 Vocals: 

- Sandra Porcel Cano                              Suplent: Esteve Roca Teixidor  

- Maria del Carme Puertas Baño (EAPC)   Suplent: Susana Morales Miranda 

(EAPC) 

- Carlos Cerdán Garcia                            Suplent: Núria Charqués Grífol 

 Secretari/ària:. 

Cristina Reig Franch                                   Suplent: Josep Ruiz Muñoz 

 

Els membres del tribunal qualificador es poden abstenir i els aspirants poden recusar-

los, en el termini de 5 dies hàbils des de l’endemà publicació d’aquesta resolució  en 

http://www.mollo.cat/etauler


 
 

el tauler d'anuncis de l’Ajuntament http://www.mollo.cat/etauler, si concorre alguna 

de les circumstàncies previstes en els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 

d’octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic. 

 

Tercer. Determinar que el tribunal qualificador es constituirà de forma telemàtica 

mitjançant la plataforma Teams el dia 2 de novembre de 2022, a les 9:00 hores. 

 

La realització de la fase de concurs (recompte de mèrits) serà el dia 2 de novembre 

de 2022 a les 9:15 hores mitjançant la plataforma Teams. 

 

Quart.. Determinar que els anuncis successius es publicaran al tauler d’anuncis de 

la corporació http://www.mollo.cat/etauler. 

 

Cinquè. Notificar aquesta resolució als membres del tribunal qualificador. 

 

Sisè. Publicar la present resolució al tauler d’edictes de la Corporació 

www.mollo.cat/etauler i a la web  d’aquesta Corporació a l’adreça 

https://www.mollo.cat/recursoshumans.” 

 

 

Es fa públic pel general coneixement i als efectes oportuns.  

 

 

 

Josep Coma i Guitart 

Alcalde 
 

 

 

 

 

 

Signat electrònicament, 

http://www.mollo.cat/etauler
http://www.mollo.cat/etauler
http://www.mollo.cat/etauler
https://www.mollo.cat/recursoshumans
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