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AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

Exp. Núm.: X2020008674/ 16202020000011

Codi de Verificació electrònic: 8df557b5-653b-46a3-af92-2b25dc89f4ea

DECRET D'ALCALDIA
Atès que el 16 de juliol de 2020 va finalitzar el termini de presentació d’instàncies per
prendre part en el procés de selecció per a cobrir definitivament una plaça de tècnic/a
superior d’administració general, en torn lliure, en execució de l’oferta pública del 2018
de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, les bases del qual van ser aprovades per
Junta de Govern Local el 28 d’abril de 2020 (JGL2020000017), publicades al Butlletí
Oficial de la Província de Girona número 113, de 12 de juny de 2020 i la corresponent
convocatòria al DOGC número 8156 de 17 de juny de 2020.
Atès que el dia 22 de juliol es va publicar el Decret d’admesos i exclosos provisional
2020AJ07002460, havent-hi deu dies hàbils des de l’endemà de la publicació en el
Tauler electrònic, per poder esmenar les faltes que calgués o s’acompanyessin els
documents que fossin preceptius, segons el que disposa l’art. 82 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Atès que s’han presentat instàncies que esmenaven documentació presentada, les quals
han estat revisades i incloses al procés selectiu.
En execució del que disposen les esmentades Bases, que regeixen la convocatòria del concurs
oposició, d’acord amb el què disposa l’article 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, i examinat l’expedient
administratiu

Aquesta Alcaldia
DISPOSA :
PRIMER.- Aprovar la següent llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos:

Aspirants admesos/es:
R.E

NOM I COGNOMS

E2020005045
E2020005326
E2020005348
E2020005504
E2020005574
E2020005857
E2020005860
E2020005867
E2020005997
E2020006207

SERRANO VILLODRES, FRANCESC XAVIER
GALAN REQUENA, MANEL
EL HAICHAR EL YAZNASNI, ZOUHIR
TUGAS MORALES, ORIOL
SANGRA ARAGONES, JOAN

E2020006198

LOPEZ MARTIN, SARA

COROMINAS GIL, GEMMA
REYES HERVAS, CRISTINA
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E2020006234
E2020006282
E2020006328

OLIVERAS PARXES, CARLA
GARCIA DIAZ, JUDIT
MASSO FONTAS, CLAUDIA

E2020006396
E2020006400
E2020006402
E2020006469
E2020006471
E2020006580
E2020007170

PELLEGRINO, DIEGO JAVIER
DE SANROMA DELLA, JORDI
PALOMO BALMAÑA, MIREIA
MARTINEZ FAGELLA, MIQUEL
LOPEZ CLEMENTE, JESUS
CORRAL MARTÍNEZ, SARA
UREÑA RODRIGUEZ, CRISTINA

Aspirants exclosos/es:
R.E

NOM I COGNOMS

E2020005413 FERRER PEREZ, ELENA
E2020006318 CALLIZO GRAU, SANDRA

MOTIU

Incompliment : Nivell de titulació inferior al requerit a la
convocatòria
Incompliment: Nivell de titulació inferior al requerit a la
convocatòria

Base tercera de les bases específiques per cobrir en torn lliure, una plaça de Tècnic/a
d’Administració General, adscrita al lloc de treball de coordinador de l’àrea de
Contractació i Patrimoni, vacant a la plantilla de l’ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
enquadrada dins l’Escala d’administració General, subescala tècnica, grup de
classificació A, subgrup A1 amb una jornada complerta, en règim de funcionari de
carrera i dotada amb les retribucions que corresponen d’acord amb la relació de llocs de
treball i la legislació vigent.
D’acord amb l’article 76 del TREBEP i l’article 19 del DL 1/97 de la refosa en un Text Únic
dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de Funció pública on
s’estableix que :

“ Els cossos de funcionaris són agrupats, segons el nivell de la titulació exigida
per ingressar-hi, en:
Grup A: títol de doctor, de llicenciat, d'enginyer, d'arquitecte o equivalent.”
SEGON.- Mantenir els punts SEGON, TERCER i QUART del Decret d’Alcaldia
2020AJ07002460 de 21 de juliol de 2020, en relació als horaris i ubicació de les proves,
composició del tribunal i constitució del mateix.
Ho mana i signa l'alcalde, en la data a dalt assenyalada, i ho certifica el secretari.
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