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ANUNCI 

 

Títol: Aprovació llista admesos i exclosos del procés selectiu per al nomenament per 

proveir interinament el lloc de treball de secretari interventor de l’Ajuntament de 

Maçanet de Cabrenys  

 

Es fa públic que per resolució d’Alcaldia de data d’avui s’ha aprovat la relació 

provisional d’admesos i exclosos del procés selectiu per proveir interinament el lloc de 

treball de secretari interventor de l’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys. 

L’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys per mitjà de resolució d’Alcaldia de data 17 de 
gener de 2020, va procedir a convocar el procés selectiu per cobrir interinament el lloc 
de treball de Secretaria Intervenció de la corporació, prèvia proposta a la Direcció 
General d’Administració Local.  
 
Les bases i la convocatòria han esta publicades en el BOP de Girona de 5 de febrer de 
2020 anunci número 668 i al DOGC de 14 de febrer de 2020, número 8064. 
 
Atès que durant el termini de presentació de sol.licituds, s’han presentat un total de de 
8 instàncies. 
  
En base a les facultats conferides per la normativa vigent, i l’apartat quart de les bases 
reguladores, l’alcaldessa ha resolt 
 
PRIMER.- Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos del procés 
selectiu que es tramita, d’acord amb els requisits i criteris de valoració especificats en 
les bases de la convocatòria: 
 
.Aspirants admesos: 
 

Núm. Registre Data 
Registre 

Nom DNI 

E2020000219 07/02/2020 MANEL GALAN REQUENA ….0478S 

E2020000236 14/02/2020 PILAR ESPARCH RIERA ….1503X 

E2020000270 17/02/2020 ERNEST BURES FRADERA ….1844R 

E2020000280 19/02/2020 JOSEP POMES COMAS ….5268A 

E2020000281 19/02/2020 JUDIT GARCIA DIAZ ….6479W 

E2020000287 21/02/2020 JORDI PRADAS DEL MORAL ….2675V 

E2020000293 24/02/2020 JOAN CANO YÁÑEZ ….9489X 

E2020000294 25/02/2020 LOURDES SALGADO BROSSA ….0614X 

 
 
.Aspirants exclosos, amb indicació del motiu, i si és esmenable o no: 
 
No n’hi ha 
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Determinar que tots els aspirants han acreditat el nivell de català i en conseqüència 
estan eximits de la realització de la prova de català. 
 
 
SEGON.- Nomenar i fer pública la composició del tribunal qualificador: 
 
President/a: 
 Titular:  Alejandro Duran Giner, Tècnic/a A1 designat per l’Ajuntament 
 Suplent: Eduard Campa Alcaraz , Tècnic/a A1 designat per l’Ajuntament 
 
-Alejandro Duran Giner ( President) 
-Lydia Sanchez Sanchez ( Vocal) 
- Eduard Campa Alcaraz ( Suplent de President) 
Vocals: 

Vocal 1 Titular: Lydia Sanchez Sanchez, Tècnic/a A1 designat per l’Ajuntament 
Vocal 1 Suplent: Anna Ortega Ferrer, Tècnic/a A1 designat per l’Ajuntament 

 
Vocal 2 i Secretari/a Titular: Mercè Vallmajó Ribas, designada per l’EAPC 

 Vocal 2 Suplent: Josep Mª Cortada Puig, designat per l’EAPC 
 
Secretari/a: Un vocal designat pel tribunal 
 
Els membres del Tribunal es poden abstenir i els aspirants poden recusar-los si 
concorre alguna de les circumstàncies previstes en els articles 23 i 24 de la Llei 
40/2015, d’ú d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 
 
TERCER.- Notificar aquesta resolució als membres del Tribunal i procedir a la seva 
publicació al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament. 
 
QUART.- Dins el termini de 5 dies hàbils a partir de l’endemà de la última publicació al 
tauler d’edictes de la Corporació, els aspirants podran formular davant del president 
del tribunal les reclamacions adreçades a esmenar els defectes que hagin causat la 
seva exclusió o els que s’hagin produït per error o omissió. En cas de transcórrer 
l’esmentat termini i no haver-se’n presentat cap, la llista provisional d’admesos i 
exclosos esdevindrà a definitiva. 
 
CINQUÈ.- Determinar que l’òrgan de selecció es constituirà a l’Ajuntament de Maçanet 
de Cabrenys el dia 17 de març de 2020 a les 9.30h, i que a les 10.00 h hores tingui 
inici les proves establertes en les bases reguladores, convocant els aspirants a 
assistir-hi. 
 
SISÈ.- Donar compte de la present resolució en la propera sessió plenària. 
 
 
Mercè Bosc Romans 
Alcaldessa 
 
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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