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DECRET D'ALCALDIA
Atès que el 2 d’agost de 2022 va finalitzar el termini de presentació d’instàncies per
prendre part en el procés selectiu per cobrir interinament fins a provisió definitiva i/o
amortització, una plaça d’administratiu/va, vacant a la plantilla der personal funcionari,
i la creació d’una borsa de treball per cobrir necessitats temporals durant un període de
dos anys, mitjançant concurs oposició lliure, les bases del qual van ser aprovades per
Junta de Govern Local en data 29 de juny de 2022 (JGL2022000027), publicades al
Butlletí Oficial de la Província de Girona número 126, de 4 de juliol de 2022.
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 que se segueix:
Aquesta Alcaldia
DISPOSA :
PRIMER.- Aprovar la següent llista provisional de persones admeses i excloses:
Persones Aspirants provisionalment admeses:
R.E

NOM I COGNOMS

E2022013112

RIBOT PARADEDA, NORMA

E2022013113

SUROS MASOS, ROBERT

E2022013116
E2022013912
E2022015007

LOOHUIS NADAL, BELINDA

E2022013122
E2022013440

ALCALDE MARTINEZ, ROSA MARIA

E2022013128

CASAS MADRID, ESTEVE

E2022013171

RIERA CASTELLO, BERTA

E2022013232

MERCEDES LOPEZ, LAURA

E2022013482
E2022013483

SUÑE HERNANDEZ, DOLORS
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E2022013492

ABBASSI BEN HACHEM, SIHAM

E2022013494

GABARRO GRASA, ANA MARIA

E2022013658
E2022013853

CARRION MERCHAN, ADRIAN

E2022013766
E2022014370

PEREZ ROS, IRENE

E2022013767

HURTADO PORTERO, SUSANA

E2022013799
E2022013031

BARTRINA PELLICER, LAURA

E2022013849

BUSSOT LIÑON, ESTHER

E2022013979

PRADELL DELGADO, ITZIAR

E2022014065

BOU ROCA, MIREIA

E2022014163

ROBLEDO GONZALEZ-RUBIO, NURIA

E2022014245

FAGELLA ARANDA, MARINA

E2022014267

LOZANO VILLALBA, JOSEFA

E2022014434

MULERO ORTIZ, ANA MARIA

E2022014526

GALVEZ MORENO, SANDRA

E2022014778

HERNANDEZ MARTINEZ, LAURA

E2022014881

SANCHEZ SANCHEZ, TAMARA

E2022014884

SOTOCA VIDALLER, GEMA

E2022014874

PAREDES CARNERO, CESAR AUGUSTO

E2022014895

DIAZ ROMERO, RICARDO

E2022014938

PEREZ SEGURA, JESSICA

E2022014951

CASTILLA BLANCHER, LOURDES

E2022014953

LOPEZ NEWTON, SILVIA

E2022014973

GARCIA XIRINACHS, OCTAVI

E2022014975

BOCANEGRA PEREZ, LAIA

E2022014983

BALTRONS MATEU, JOAN
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E2022014984

MIQUEL MARTI, MARTA

E2022014985

KOUHLI ABCHRI, OUMAYMA

E2022014990

VILES ARRUFAT, MIREIA

E2022014991

GOYTA FARRE, NATALIA

E2022014993

REIXACH GONZALEZ, ALEJANDRA

E2022014995

LOPEZ SANTOS, BRUNO

E2022014998

REYES HERVAS, CRISTINA

E2022015008

CANER FIGUEROLA, YOLANDA

E2022015018

OLIVERAS MORGADO, RAQUEL

E2022015026

MARTINEZ FAGELLA, MIQUEL

E2022015035

MOTA MARTINEZ, JOSE MANUEL

E2022015037

PARIS BEL, DAVID

E2022015039

FERNANDEZ ORTIZ, ALEJANDRO

E2022015045

PRIETO FERNANDEZ, BORJA

E2022015049

JONAMA CASELLAS, XAVIER

E2022015077

LERENA PINTOR, MARIA JULIA

E2022015155

RECIO CHELA, MARIA DEL CARMEN

Persones Aspirants provisionalment excloses:
R.E

NOM I COGNOMS

MOTIU INCOMPLIMENT

E2022015113

DOMINGUEZ MARTOS,
LAURA

Incompliment base tercera: no s’acredita estar en
possessió de la titulació requerida a la convocatòria
(consulta EACAT)

E2022014688

AVALOS DELGADO,
ENCARNACION

Incompliment base tercera: no s’acredita estar en
possessió de la titulació requerida a la convocatòria
(consulta EACAT)

E2022014652

Motius d’incompliment d’acord amb les bases publicades al publicades al Butlletí
Oficial de la Província de Girona número 126, de 4 de juliol de 2022:
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“Base tercera Condicions i requisits
c) Estar en possessió del títol oficial indicat a l’annex 1 o estar en condicions d’obtenirla en la data en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds. Si es tracta d’un
títol obtingut a l’estranger, cal disposar de la homologació corresponent del Ministeri
d’Educació, Cultura i Esport.

Codi de Verificació electrònic: 97c6e8b4-bcd5-42b9-9726-4e23dbccd3ca

Requisits exigits: Batxillerat, Formació Professional de Grau Superior o titulació
equivalent.
SEGON.- Fer públics els horaris i la ubicació dels exercicis de la fase d’oposició:
Caldrà que tots els aspirants portin el seu propi material per a la realització de la prova:
bolígraf de color blau, llapis i goma.
Primer exercici fase competència lingüística: Coneixement de llengua catalana
Les persones aspirants que han de realitzar aquesta prova son les següents:
NOM I COGNOMS
BUSSOT LIÑON, ESTHER
REIXACH GONZALEZ, ALEJANDRA

Dijous 29 de setembre de 2022, a l’Edifici de les Vetlladores c/Mall 57-61 de Sant Feliu
de Guíxols 17220
Hora: 12.30 h del matí
Les persones aspirants actualment excloses però que de resultar admeses al decret
definitiu, haurien de realitzar aquesta prova son les següents:
NOM I COGNOMS
DOMINGUEZ MARTOS, LAURA
AVALOS DELGADO, ENCARNACION

Segon exercici fase competència lingüística: Coneixement de llengua castellana
Aquesta prova no es realitzarà atès que totes les persones aspirants han acreditat el
nivell de coneixement de la llengua catalana i castellana requerit a la convocatòria
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Primer exercici fase oposició: Prova de coneixements teòrics generals i específics
Dilluns 3 d’octubre de 2022, a la sala d’actes del Monestir, plaça del Monestir, s/n. de
Sant Feliu de Guíxols 17220
Hora: 9:00 h del matí
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Segon exercici fase oposició: Prova de coneixements pràctics
Dilluns 3 d’octubre de 2022, a la sala d’actes del Monestir, plaça del Monestir, s/n. de
Sant Feliu de Guíxols 17220
Hora aproximada: 11:30 h del matí. L’hora concreta es definirà a la finalització del
primer exercici de la fase d’oposició en funció de l’evolució de les proves i del nombre
de persones aspirants que s’hagin presentat
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.
L'ordre d'actuació dels i les aspirants, en aquells exercicis que no es puguin realitzar
conjuntament, serà el que es determini a la llista d’admesos.
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: Sr. Diego Javier Pellegrino, tècnic de la corporació expert en la matèria
Suplent: Sra. Marta Vila Gutarra, tècnica de la corporació experta en la matèria
Secretari/a:
Titular: Sr. Miquel Vila Reyner, funcionari de la corporació
Suplent: Sra. Carmen Ciruela Prieto, funcionària de la corporació
Vocals titulars:
Sr. Lluis Lopez Arilla, empleat de la pròpia corporació.
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Sra. Marina Rojas Molina, experta en la matèria de la pròpia organització
Sra. Mònica Recio Lineros, designada a proposta de l’Escola d’Administració
Pública de Catalunya
Vocals suplents:
Sra. Dolors Roselló Bagudanch, empleada de la pròpia corporació
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Sra. Rosa Maria Turón Pairó, experta en la matèria d’una altra organització
Sra. Núria Rigau Vilallonga, designada a proposta de l’Escola d’Administració
Pública de Catalunya
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 de la fase d’oposició el Dilluns 3 d’octubre de 2022, a la sala
d’actes del Monestir, plaça del Monestir, 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 la secretària
accidental.
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