
 
 

Anunci sobre un Decret d’Alcaldia d’admesos i exclosos provisional del 

procés selectiu per a la contractació temporal d’una persona jove per la 

brigada jove  de l’ajuntament de Molló 

 

S’ha dictat Decret d’Alcaldia número 2022DECR000220, de 30 de maig de 2022, 

que transcrit literalment diu: 
 

“DECRET D’ALCALDIA D’ADMESOS I EXCLOSOS PROVISIONAL DEL PROCÉS 

SELECTIU PER LA CONTRACTACIÓ  TEMPORAL D´UNA PERSONA JOVE PER 

A LA BRIGADA JOVE  2022  DE  L’AJUNTAMENT DE MOLLÓ  

 

Expedient X2022000286 

 

Per Decret d’Alcaldia de data 29 d’abril de  2022 es va aprovar les bases i la 

convocatòria per a la contractació temporal d´una persona jove  per  a la brigada 

jove  2022 de  l’ajuntament de Molló  

 

En la mateixa data es va publicar l’anunci de convocatòria de contractació de 

personal temporal d´una persona jove  per  a la brigada jove  2022 de  

l’ajuntament de Molló www.mollo.cat/etauler i al web 

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

 

De conformitat amb la clàusula 4 de les Bases, el termini de presentació de 

sol·licituds era de  vint dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la publicació 

de la convocatòria al tauler d’edictes electrònic https://www.mollo.cat/etauler.  

 

Durant el termini de presentació d’instàncies, s’ha registrat d’entrada 1 sol·licitud 

de participació. L’aspirant ha acreditat estar en possessió de la documentació 

exigida per la convocatòria. 

 

De conformitat amb l’article 78 del Decret 214/1990, del 30 de juliol, pel qual 

s’aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals; l’article 6 de les 

bases aprovades i l’article 21 de la Llei 7/1985, d’abril, reguladora de les bases del 

règim local, 

 

RESOLC: 

 

Primer. Aprovar amb caràcter provisional la relació d’aspirants admesos del procés 

selectiu per a la contractació de personal d´una persona jove  per  a la brigada jove  

2022 de  l’ajuntament de Molló  

 

Persones admeses: 

Nom i cognoms dels aspirants 

Jordi  Galceran Llongarriu 

 

Persones excloses: 

 

Cap. 
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Es concedirà un termini de deu dies naturals a comptar des de la publicació 

d’aquests acords al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Molló 

https://www.mollo.cat/etauler, als efectes que els interessats puguin presentar les 

al·legacions que tinguin per oportunes, si s’escau.  

 

Els aspirants en la llista d’admesos i exclosos s’identificaran amb el nom complert  a 

efectes de causes d’abstenció i recusació d’acord amb els articles 23 i 24 de la Llei 

40/2015, d’1 octubre, de règim jurídic del sector públic, i en el resultat del procés 

selectiu s’identificaran amb quatre xifres numèriques del DNI. 

 

La resolució que aprovi la llista provisional assenyalarà el lloc, la data i l’hora de les 

entrevistes als candidats. El candidat que no es presenti quedarà exclòs del 

procediment, sens perjudici de causes de força major degudament acreditades.  

 

En cas de no presentar-se al·legacions, l’aprovació provisional s’elevarà a def initiva. 

Si es presenten al·legacions, l’alcaldia resoldrà el què tingui per oportú, dins els 

trenta dies següents. 

 

La llista definitiva d’admesos i exclosos es publicarà al tauler d’anuncis de 

l’Ajuntament de Molló https://www.mollo.cat/etauler. 

 

Segon. En data 23.5.2022 per decret  2022DECR000213 es va  nomenar el tribunal  

 

Titulars 

 

Presidenta: Emma Casals Roura. Serveis Econòmics de l’Ajuntament de Molló.  

 

Vocals:  

- Núria Charques Grífol. Secretària–interventora del Servei d’Assistència 

Tècnica als Municipis (SAT) de la Diputació de Girona.  

- Tània Martínez Castellví. Serveis Jurídics de l’Ajuntament de Molló.  

 

Suplents 

 

Presidenta: Josep Ruiz Muñoz Secretari-interventor del Servei d’Assistència 

Tècnica als Municipis (SAT) de la Diputació de Girona.  

 

Vocals:  

- Míriam Garea Gil, Secretari-interventor del Servei d’Assistència Tècnica als 

Municipis (SAT) de la Diputació de Girona.  

- Sandra Porcel Cano. Tècnica d’assessorament econòmic del Servei 

d’Assistència Tècnica als Municipis (SAT) de la Diputació de Girona. 

 

Secretària: Actuarà de secretària de l’òrgan de selecció la secretària interventora 

de la corporació, o en el seu cas, la persona suplent. 

 

Els membres de l’òrgan es poden abstenir i els aspirants poden recusar-los, en el 

termini de 10 dies naturals des de la publicació d’aquests acords a la pàgina web de 
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l'ajuntament, 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 l’òrgan de selecció es constituirà a l’Ajuntament de Molló el 

dia 14 de juny de 2022, a les 12:30 hores. 

 

Quart. Aprovar el lloc, data i hora de realització de l’entrevista a les quals estan 

convocats tots els aspirants que hagin estat admesos definitivament, a 

l’Ajuntament de Molló (Carrer de Sant Sebastià, 2, de Molló), en la data i horari 

següent: 

 

 NOM Entrevista  

1 Jordi Galceran Llongarriu Dimarts 14 de juny de 2022, a les 12:30 

hores. 

 

Qualsevol modificació en relació al lloc, la data i l’hora de les entrevistes als 

candidats es notificarà a al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Molló 

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

 

La no presentació a l’entrevista comportà l’exclusió de l’aspirant en el procés 

selectiu. 

 

Cinquè. Notificar aquesta resolució als membres del tribunal qualificador i procedir 

a la seva publicació a l’E-Tauler http://www.mollo.cat/etauler de la seu electrònica i 

al web municipal http://www.mollo.cat/recursoshumans, la qual cosa substitueix la 

notificació personal als interessats tal i com es desprèn de l’article 58.4 de la Llei 

26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic  i de procediment de les administracions 

públiques de Catalunya. 

 

Sisè. Donar compte d’aquest decret en el proper Ple que se celebri.” 

 

Es fa públic pel general coneixement. 

 

 

Josep Coma i Guitart 

Alcalde 
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