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Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 
 
 
 
Es fa públic els resultats de les proves selectives del concurs oposició per a cobrir 
interinament una plaça de tècnic/a d’organització de l’escala d’administració especial de la 
plantilla de personal funcionari, mitjançant concurs oposició lliure. 
 
Fase d’oposició: 
 
Primera prova: Coneixements teòrics generals i específics sobre aspectes concrets del temari 
de les bases.  Prova de caràcter eliminatori. Dia 27 d’agost de 2020 
 
Segona prova: Prova de coneixements pràctics. Prova de caràcter eliminatori. Dia 27 d’agost 
de 2020 
 
Entrevista: Entrevista personal segons l’establert a les bases. Dia 27 d’agost de 2020. 
 
Fase concurs: 
Mèrits:  Prova no eliminatòria. En les bases es detalla el barem de mèrits. Dia 27 d’agost de 
2020. 
 
 

Nom i cognoms 

4 xifres 
numèriques  
del DNI 

Valoració 
OPOSICIÓ 

Primer 
exercici 

Valoració 
OPOSICIÓ 

Segon 
exercici 

Valoració 
entrevista  

Valoració 
mèrits TOTAL 

MANEN BORRULL, 
MARIA PAOLA 

***5065** 
NO APTA - - - NO APTA 

SOLER MORALES, 
ANNA 

***2645** 
8,33 8 5 8,8 30,13 

COMAS ALDAMA, 
DAYAMI 

***6531** 
NO APTA - - - NO APTA 

PORTAL PORCEL, 
CAROLINA 

***3542** 
5,06 NO APTA - - NO APTA 

 
 
Per tot això, el tribunal qualificador de conformitat amb la Base 10ª PROPOSA al President 
de la Corporació la contractació en pràctiques de l’aspirant que ha obtingut la major 
puntuació: 

- L’aspirant que ha superat el procés amb la major puntuació és ANNA SOLER 
MORALES amb DNI ( ***2645**). 
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Us comuniquem que, de conformitat amb el que disposen els articles 121 i 122 de la 

Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, 

contra els acords del Tribunal continguts en aquest edicte que constitueixen actes de 

tràmit qualificats i contra la valoració final i proposta de contractació es pot interposar 

recurs d’alçada davant el president de la Corporació en el termini d’1 mes des de 

l’endemà de la present publicació. 

 
 
 
Sant Feliu de Guíxols, 27 d’agost de 2020 
 
La Secretaria del tribunal qualificador 
 
 
 


		2020-08-27T15:09:28+0200
	Raquel Rius Garcia - DNI 79304405Z (TCAT)




