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DECRET D'ALCALDIA
Atès que el 15 de desembre de 2020 va finalitzar el termini de presentació d’instàncies per
prendre part en el procés de selecció de concurs oposició per cobrir definitivament una plaça
d’administratiu/va mitjançant promoció interna, en execució de l’Oferta Pública de l’exercici
2019, les bases del qual van ser aprovades per Junta de Govern Local el 3 de novembre de 2020
(JGL2020000044), publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona número 220, de 16
de novembre de 2020 i la corresponent convocatòria al DOGC número 8272 de 16 de
novembre de 2020.
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 provisional d’aspirants admesos i exclosos:
Aspirants provisionalment admesos:
R.E
E2020013271

NOM I COGNOMS
RODRIGUEZ ROMERO, ANA MARIA

Aspirants provisionalment exclosos:
R.E

NOM I COGNOMS

E2020012432

FERRER PEREZ, ELENA

E2020013851

TORRELL FERRO, ALEX

MOTIU
INCOMPLIMENT requisit exigit a la
base tercera, apartat d)
INCOMPLIMENT requisit exigit a la
base tercera, apartat d)

Motiu d’exclusió:
Base tercera.- Requisits dels participants de les bases específiques publicades al BOP de
Girona núm. 220 de 16 de novembre de 2020.
“ Les persones que concorrin a aquesta convocatòria han de reunir els requisits
següents:
d) Ser personal funcionari de carrera de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i trobarse respecte en la situació administrativa de servei actiu, serveis especials, serveis en
altres administracions o en qualsevol altra situació que comporti reserva de lloc o de
destinació o ser personal laboral fix”
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SEGON.- Fer públics els horaris i la ubicació dels exercicis de la fase d’oposició:
Caldrà que tots els aspirants portin mascareta i el seu propi material per a la realització de la
prova (bolígraf de color blau, llapis i goma). Des de l’Ajuntament es garantirà en tot moment
l’aforament permès d’acord amb la normativa i recomanacions vigents en el moment de
realització de la prova.
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Primer i segon exercici fase competència lingüística: Coneixement de la llengua catalana i
castellana
Aquests exercicis no es realitzaran atès que tots els/les aspirants han acreditat el nivell requerit a
la convocatòria.
Primer exercici fase oposició: Prova de coneixements teòrics generals i específics
Dijous 14 de gener, al Centre Cívic Vilartagues, Plaça Salvador Espriu s/n, de Sant Feliu de
Guíxols 17220.
Hora: 9:00 del matí
Segon exercici fase oposició: Prova de coneixements pràctics
Dijous 14 de gener, al Centre Cívic Vilartagues, Plaça Salvador Espriu s/n, de Sant Feliu de
Guíxols 17220.
Hora: 12:00 del matí
Tercer exercici fase oposició: Entrevista
El dia i hora de la realització d’aquest exercici serà determinat pel Tribunal a la finalització del
segon exercici de la fase d’oposició i comunicat a tots els aspirants. El tribunal podrà determinar
que sigui el mateix dia o un altre en funció del desenvolupament de les proves.
Per a cadascuna de les proves es realitzarà una única crida. Els aspirants que no compareguin en
el lloc, la data i l'hora assenyalats, seran definitivament exclosos del procés selectiu.
TERCER.- Designar el següent Tribunal qualificador dels exercicis:
President/a:
Titular: Sra. Maria Ángel Barrio Ruiz, tècnica de la corporació experta en la matèria.
Suplent: Sra. Marta Vila Gutarra, tècnica de la corporació experta en la matèria.
Secretari/a:
Titular: Sra. Manoli Martín Garcia , funcionària de la corporació
Suplent: Sra. Raquel Rius Garcia, funcionària de la corporació
Vocals:
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Titulars:
Sra. Maria Teresa Costa Gatius, designada a proposta de l’Escola d’Administració
Pública de Catalunya
Sra. Marina Rojas Molina , tècnica de la corporació experta en la matèria
Sr. Diego Javier Pellegrino, tècnic de la corporació
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Suplents:
Sr. Joan Perxés Cabello, designat a proposta de l’Escola d’Administració Pública de
Catalunya.
Sra. Maria Dolors Sais Funosas, funcionària de la corporació experta en la matèria
Sr. Miquel Vila Reyner, tècnic de la corporació
Assistirà en qualitat d’observador/a un/a representant legal dels empleats/des de l’Ajuntament
de Sant Feliu de Guíxols.
QUART.- Assenyalar per a la constitució de l’esmentat Tribunal el dia i lloc que s’iniciaran els
exercicis del concurs oposició el dijous 14 de gener a les 8:30 a la sala d’actes del Centre Cívic
Vilartagues, Plaça Salvador Espriu s/n, de Sant Feliu de Guíxols 17220.
CINQUÈ.- Aquesta resolució es farà pública en el Tauler electrònic de l’Ajuntament i a la seu
electrònica, havent-hi deu dies hàbils des de l’endemà de la publicació en el Tauler electrònic,
perquè els qui hagin estat declarats exclosos, esmenin les faltes que calgui o acompanyin els
documents que siguin 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. Així mateix
podran ser recusats els membres del tribunal, d’acord amb l’establert en els articles 23 i 24 de la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
SISÈ.- La llista provisional d’admesos i exclosos s’elevarà a definitiva, sense necessitat d’una
nova publicació, si en el termini de deu dies hàbils no s’han presentat esmenes ni reclamacions.

Ho mana i signa l'alcalde, en la data a dalt assenyalada, i ho certifica el secretari.
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