Ajuntament de Molló
C/ de Sant Sebastià, 2 l 17868 MOLLÓ
T. 972.74.03.87 i 649.56.33.21
www.mollo.cat

ANUNCI SOBRE EL PROCÉS SELECTIU, MITJANÇANT CONCURS, PER A
LA PROVISIÓ INTERINA D'UNA PLAÇA DE FUNCIONARI DE LA SOTS ESCALA AUXILIAR DE L'ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL
Es fa saber que per Decret d’Alcaldia de 22 de març de 2019 s’ha dictat la
resolució que segueix a continuació:
“DECRET D’ALCALDIA
LLISTAT ADMESOS I EXCLOSOS
AUXILIAR ADMINISTRATIU
Expedient: X2018000623

PROVISIONAL

PROCÉS

SELECTIU

Mitjançant Decret d’Alcaldia Núm. 2019DECR000025 de 29 de gener de 2019
es van aprovar les Bases i convocatòria del procés selectiu, mitjançant
concurs, per la provisió interina d’una plaça de funcionari de la sots -escala
auxiliar de l’escala d’administració general.
Les bases i la convocatòria han estat publicades en el BOP Girona Núm. 24 de
04/02/2019, i extracte al DOGC Núm. 7808 de 12/02/2019.
D’acord amb les bases de la convocatòria, el termini per a la presentació de
sol·licituds es va inicial el dia 05/02/2019 i va finalitzar el dia 12/03/2019.
Durant l’esmentat termini de presentació d’instàncies, s’han registrat
d’entrada 15 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 llista de persones admeses i excloses
del procés selectiu, mitjançant concurs, per la provisió interina d’una plaça
de funcionari de la sots-escala auxiliar de l’escala d’administració general:
ASPIRANTS ADMESOS:
NOM
ELISABET GARDELL COLOMER
ANNA Mª COLOMER GUILLAUMES
TANIA MARTINEZ CASTELLVÍ
ALBERT CABRÉ MUNTÉ
XAVIER GONZÁLEZ GARCIA
1

Ajuntament de Molló
C/ de Sant Sebastià, 2 l 17868 MOLLÓ
T. 972.74.03.87 i 649.56.33.21
www.mollo.cat

LOURDES LLORIA VERGES
ANNA SALAMÓ REIG
MONTSERRAT BASAGAÑA COLOM
RUTH MAGRANS PLANAS
ANNA SOTO HOYO
JOSÉ ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ
ANNA ORDEIX CARO
JORDI SALVADOR ROSELL CAMATS
MARTA COMA GUITART
LAIA SUÑER GUILLAUMES

No hi ha persones excloses.
Les persones aspirants disposaran de 10 dies hàbils per a rectificacions i
possibles reclamacions, a comptar a partir de l’endemà de la publicació en el
tauler d'anuncis http://www.mollo.cat/etauler de la llista de persones
candidates admeses i excloses i la designació de les persones que formen
l'òrgan seleccionador.
En cas que es presentin reclamacions, s’hauran de resoldre en el termini
màxim dels quinze dies següents a la finalització del termini per a la
presentació. La notificació d’aquesta resolució determinarà els terminis a
efectes de possibles impugnacions i recursos, d’acord amb el que disposa
l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu
comú.
Transcorregut aquest termini sense
al·legacions s’entenen desestimades.

que

s’hagi

dictat

resolució,

les

Si no s’hi presenten al·legacions o es desestimen per silenci administratiu,
s’ha de considerar definitivament aprovada la llista de persones aspirants
admeses i excloses i no cal tornar-la a publicar.
Si s’accepta alguna al·legació, s’ha de procedir a notificar-ho a l’al·legant en
els termes que estableix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment
administratiu comú. Tot seguit, s’ha d’esmenar la llista de persones aspirants
admeses i excloses, i s’ha de publicar només l’esmena al tauler d’anuncis de
l’Ajuntament i al web municipal.

2

Ajuntament de Molló
C/ de Sant Sebastià, 2 l 17868 MOLLÓ
T. 972.74.03.87 i 649.56.33.21
www.mollo.cat

SEGON.- Nomenar els membres de l’òrgan de selecció:


President/a: Un/a secretari/ària-interventor/a del Servei d’Assistència
Tècnica als Municipis (SAT) de la Xarxa Local de Municipis de la
Diputació de Girona.
Titular: Àngela Saez Torres
Suplent: Mireia Acosta Piqué



Vocals:
Titular i suplent: Un/a funcionari/ària de carrera o personal laboral fix,
designat/da per l’alcalde d’aquest Ajuntament, provinent d’una altra
Corporació, amb coneixements especialitzats sobre el contingut de la
plaça convocada.
Titular: Sandra Porcel Cano
Suplent: Esteve Roca Teixidor
Titular i suplent: Una persona designada per l’alcalde d’aquest
Ajuntament a proposta de l’Escola d’Administració Pública de
Catalunya.
Titular: Susanna Porcel Cano
Suplent: Santi Farriol Rafel



Secretari/ària:
Un/a
secretari/ària-interventor/a
del
Servei
d’Assistència Tècnica als Municipis (SAT) de la Xarxa Local de Municipis
de la Diputació de Girona.
Titular: Cristina Reig Franch
Suplent: Josep Ruiz Muñoz

Assessora en matèria de política lingüística de la Generalitat, per a la prova
de llengua catalana: Mònica Jaume Martorell.
Els membres de l’òrgan es poden abstenir i els aspirants poden recusar-los,
en el termini de 10 dies hàbils des de l’endemà 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.
TERCER.- Convocar les persones aspirants admeses que hagin de fer la prova
de català el dia 10 d’abril de 2019, a les 12.30 hores, a l’Ajuntament de
Molló, per a la realització d’aquesta prova. Les persones aspirants que han de
realitzar aquesta prova, per no haver acreditat estar en possessió del nivell C
de català amb la documentació acreditativa corresponent, són:
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NOM
ELISABET GARDELL COLOMER
LOURDES LLORIA VERGES
RUTH MAGRANS PLANAS
ANNA ORDEIX CARO

No és necessari la realització de la fase 2a, prova de castellà.
QUART.- Determinar que l’òrgan de selecció es constituirà a l’Ajuntament de
Molló el dia 16 d’abril de 2019, a les 9,15 hores.
La realització de la 3a fase i següents seran el dia 16 d’abril de 2019 a les
9:30 hores a l’Ajuntament de Molló.
CINQUÈ. Determinar que els anuncis successius es publicaran al tauler
d’anuncis de la corporació http://www.mollo.cat/etauler.
SISÈ. Notificar aquesta resolució als membres de l’òrgan de selecció.
SETÈ. Publicar la present resolució al tauler d’edictes de la Corporació i al
web municipal.”
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