
 
 

ANUNCI SOBRE UN DECRET D’ALCALDIA DE DECLARACIÓ D’ADMESOS I 

EXCLOSOS PROVISIONAL I NOMENAMENT DE TRIBUNAL PER LA  

CONTRACTACIÓ MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ  (TEMPORAL PER 

SUBSTITUCIÓ) D’UN PEÓ DE MANTENIMENT DE LA BRIGADA  MUNICIPAL 

DE L’AJUNTAMENT DE MOLLÓ 

 

Per Decret d’Alcaldia número 2022DECR000235, de 9 de juny de 2022, s’ha dictat 

la resolució següent:  

 

“DECRET D’ALCALDIA  

DE DECLARACIÓ D’ADMESOS I EXCLOSOS PROVISIONAL I NOMENAMENT 

DE TRIBUNAL PER LA  CONTRACTACIÓ MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ  

(TEMPORAL PER SUBSTITUCIÓ) D’UN PEÓ DE MANTENIMENT DE LA 

BRIGADA  MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE MOLLÓ 

Expedient: X2022000287 

 

Per Decret d’Alcaldia de data 3  de maig de  2022 es va aprovar les bases i la 

convocatòria per a la contractació temporal per substitució d ‘un peó de 

manteniment de la brigada municipal. 

 

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

personal de  l’Ajuntament de Molló any 2022 i les bases en el tauler d’edictes 

electrònic de l’Ajuntament www.mollo.cat/etauler i al web 

https://www.mollo.cat/recursoshumans i  al BOPG  núm. 89  de data 10 de maig de  

2022. 

 

De conformitat amb la clàusula 5 de les Bases, el nomenament de l’òrgan de 

selecció  es  dictarà per Decret  d’alcaldia   i  es publicarà  al tauler  d´anuncis de 

L’ajuntament de Molló  https://www.mollo.cat/etauler conjuntament amb la llista 

provisional de persones aspirants admeses i excloses i data per la realització de 

proves. 

 

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. Declarar admès amb caràcter provisional l’únic candidat: 

 

 RE2022000853 de data 10.5.2022 (darreres 4 xifres DNI 665S Inicials ESM) 

 

 Exempt de prova de català 

 

Segon. Atorgar un termini de 10 dies per la presentació d’al·legacions i declarar 

d’acord amb la base 4 que en cas de no presentar-se al·legacions dins el termini 

esdevindrà definitiva sense necessitat de més acords ni publicació. 
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Tercer. Aprovar i  convocar als candidats i tribunal a les celebració de proves el 

proper dia 27.6.2022 a les 9 hores que es realitzaran de forma consecutiva.  

 

Quart. Nomenar els membres del Tribunal qualificador: 

 

Titulars 

 

President Josep Ruiz Muñoz. Secretari–interventor del Servei d’Assistència Tècnica 

als Municipis (SAT) de la Diputació de Girona. 

Vocals:  

- Jordi Valldaura . Enginyer d’obra pública del Consell Comarcal del Ripollès.  

- Núria Charques Grífol. Secretaria-interventora de l’ajuntament de Molló. 

 

Suplents 

 

Presidenta: Míriam Garea. Secretària-interventora del Servei d’Assistència Tècnica 

als Municipis (SAT) de la Diputació de Girona.  

 

Vocals:  

- Sandra Porcel. Tècnica econòmica del Servei d’Assistència Tècnica als 

Municipis de la Diputació de Girona.  

- Magda Dulsat. Tècnica econòmica del Servei d’Assistència Tècnica als 

Municipis 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 

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. 

 

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.” 
 

El que es fa públic pel general coneixement. 

 

Josep Coma i Guitart 

Alcalde 
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