
 
 

 

ANUNCI DE RESULTATS DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR 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 

 

Amb data 2 de novembre de 2022, a les 09:15 hores, s’ha reunit el tribunal 

qualificador 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. 

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. 

Tot seguit es fan públics els resultats obtinguts pels aspirants admesos a la 
convocatòria: 

 

ACTIVITAT FORMATIVA 
Serveis prestats de forma 
temporal (fins a un màxim 
de 6 punts) 

Activitat 
formativa (fins a 
un màxim de 4 
punts) 

Total (màx. 10 
punts) 

Carla Muriel Gori 0 0 0 

Victoria Eugenia Cava Chilla 0 0 0 

Emma Casals Roura 6 2,55 8,55 

 

 

D’acord amb la base setena, les aspirants Carla Muriel Gori i Vic to ria Eugenia  

Cava Chilla no superen la fase de c oncurs d’aquest  proc és selec t iu.  

 

A la vista dels resultats anteriors, s’acorda elevar a l’Alcaldia-Presidència de 

l’Ajuntament de Molló la proposta de nomenament en favor de l’aspirant EMMA 

CASALS ROURA per ser la única aspirant que ha superat el concurs d’estabilització 

de la plaça convocada.  

La qual cosa es fa pública per a general coneixement . 

 

La secretària del Tribunal Qualificador. 

Document signat electrònicament. 
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