
 
 

Edicte sobre un Decret d’Alcaldia de  declarar desert el procediment de 

selecció per a la contractació mitjançant concurs per al nomenament de 

funcionari interí del responsable de la piscina municipal de Molló 2022. 

 

En data 17 de juny de 2022, s’ha dic tat  dec ret  d’alc aldia número 

2022DECR000245, que es t ransc riu a c ont inuac ió:  

 

“DECRET D’ALCALDIA DECLARAR DESERT EL PROCEDIMENT DE SELECCIÓ 

PER A LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT CONCURS, PER AL NOMENAMENT 

DE FUNCIONARI INTERÍ RESPONSABLE DE LA PISCINA MUNICIPAL DE 

MOLLÓ 2022 

Expedient: X2022000280 

 

Vist  que en data 29 d’abril de 2002 per Dec ret  d’Alc aldia 2022DECR0000159 

es va c onvocar el procés selectiu per a la c ont ractac ió mitjançant concurs  per 

al nomenament de funcionari interí del responsable de la pisc ina munic ipal de 

l’ajuntament  de Molló 2022.  

 

Vist  que per Dec ret d’Alc aldia es va aprovar la llista provisional de persones 

aspirants admeses i exc loses del proc és selec t iu per a la c ont rac tac ió 

mitjançant concurs per al nomenament de funcionari interí del responsable de la 

pisc ina munic ipal de l’Ajuntament  de Molló.  

 

Vist  que en data 14.6.2022 es va reunir el t r ibunal  selecció de les proves del 

proc és selectiu, mit jançant  c oncurs, per al nomenament de funcionari interí del 

responsable de la pisc ina munic ipal c onvocat  per resoluc ió de l’alc aldia de 

data 29 d’abril de 2022.  

 

Vista la valorac ió i proposta del resultat  efec tuada per els membres del 

t r ibunal en l’ac ta:  

 

 

És per aquest  mot iu que l’òrgan de selec c ió, a les 13:45 hores i segons la 

base novena de les c itades bases reguladores proposa a l’Alc aldia Presidènc ia 

de la Corporac ió que c ap c andidat  c ompleix els requisit s establert s a les 

bases per a ocupar el lloc de treball al candidat, pel que cal declarar 

desert el procediment.  

 

Nom i cognoms 

dels aspirants 

Valoració de mèrits 

(fins a 18 punts) 

Entrevista 

(fins a 2 punts) 

TOTAL 

A.G.T  5,56 punts 1 punt   

(la c andidata 

manifesta la seva 

impossibilit at  

d’inc orporar-se en 

c as de superar el 

proc és en el termini 

indic at  a les bases) 

6,56 punts 



 
 

En virtut  de les c ompetènc ies de l’art ic le 21 de la Llei de Bases de Règim 

Local atorga  l’alc aldia  

 

RESOLC 

 

Primer. Dec larar desert  el proc ediment  de selec c ió per a la c ont rac tac ió 

mitjançant concurs per al nomenament de funcionari interí del responsable de la 

pisc ina munic ipal de Molló 2022. 

 

Segon. Public ar a l’E-Tauler la resolució d’aquest proc ediment  i not if ic ar -ho 

als interessats als efectes oportuns indic ant-li que c ont ra  la present Resolució, 

que posa fi a la via administrativa, pot interposar alternativament o recurs de 

reposició potestatiu davant l'Alcalde, en el termini d'un mes a comptar des de 

l'endemà al de la recepció de la present notificació, de conformitat amb els articles 

123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de 

les Administracions Públiques, o recurs contenciós-administratiu, davant el Jutjat 

del Contenciós-Administratiu de Girona  o, a la seva elecció, el que correspongui al 

seu domicili, si aquest radica a Girona en el termini de dos mesos, a comptar des 

de l'endemà al de la recepció de la present notificació, de conformitat amb l'article 

46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Si 

s'optés per interposar el recurs de reposició potestatiu no podrà interposar recurs 

contenciós-administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït 

la seva desestimació per silenci. Tot això sense perjudici de què pugui interposar 

qualsevol altre recurs que pogués estimar més convenient al seu dret.  

 

Tercer.  Donar c ompte d’aquest  dec ret  en el proper Ple que se c elebri. “  

El que es fa públic pel general coneixement.  

 

 

 

Josep Coma i Guitart 

Alcalde 
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