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ANUNCI 

 
 
Per Decret de l’Alcaldia núm. 000088 de data 18/01/2022, s’ha aprovat la següent resolució: 
 

 

Atès les  bases reguladores del procés de selecció per a la cobertura temporal d’una plaça vacant de 
“Dinamitzador/a Juvenil i la constitució d’una Borsa de treball de l’Ajuntament de La Bisbal d’Empordà.” 
publicades al BOP de Girona núm. 243 de data 22/12/2021.  
 

Atès que a la base sisena s’estableix que finalitzat el termini de presentació d’instàncies l’Alcalde, 

dictarà una resolució en la que declararà aprovada la llista d’admesos/es i exclosos/es, i en la mateixa 

es concedirà un termini de 10 dies per a la presentació d’al·legacions, si s’escau, i s’indicarà la 

composició del tribunal qualificador, així com es podrà assenyalar dia, hora i lloc de realització de les 

proves.  

 

Atès el que disposa l’art. 21.1 apartat h) de la llei 7/1985, Llei Reguladora de Bases de règim local, i 

l’article 53 apartat primer lletra I) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text 

Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, els qual atorguen a l’Alcalde la competència 

d’exercir la direcció superior de tot el personal de la Corporació. 

 

R E S O L C:  

 
PRIMER.-   APROVAR  la següent llista d’aspirants admesos/es i exclosos/es: 

Aspirants admesos: 

NÚM. NRE 1R.COGNOM 2N.COGNOM NOM DNI 

1 E2022000146 ES SE NO ***448J 

2 E2022000258 RO SE MA ***790K 

3 E2022000263 EL ZI ZA ***372E 

4 E2022000285 PL SA MA ***956Y 

5 E2022000305 BU PU CR ***391F 

6 E2022000307 DA TU SE ***846Z 

7 E2022000312 JU BL AL ***496Z 

8 E2022000313 FE OR EV ***846X 

 

Aspirants exclosos provisionalment: 

Cap 

Aspirant que no acredita títol de català: 
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NÚM. NRE 1R.COGNOM 2N.COGNOM NOM DNI 

1 E2022000263 EL ZI ZA ***372E 

2 E2022000285 PL SA MA ***956Y 

3 E2022000307 DA TU SE ***846Z 

 
 
 
SEGON.- APROVAR la composició del tribunal qualificador en la forma següent:  

 

PRESIDÈNCIA:  

Titular: Laura Estanyol Vicens, Cap de l'àrea d'acció social i ciutadania de l'Ajuntament de La Bisbal 

d'Empordà. 

Suplent:  Adrià Bassa Viñolas, Cap de l'àrea d'esports de l'Ajuntament de La Bisbal d'Empordà. 

 

VOCALS:  

Titular: Gemma Amiel Matller,Tècnica responsable de l'àrea de joventut del Consell Comarcal del Baix 

Empordà. 

Suplent:  Tania Duran Martín, Tècnica de l'Oficina Jove del Consell Comarcal del Baix Empordà. 

 

Titular:  Albert Fort Garcia, Cap de l'àrea de joventut de l'Ajuntament de Calonge. 

Suplent:  Pilar Teixidor Falgàs (Tècnica de l'àrea de cultura de l'Ajuntament de La Bisbal d'Empordà. 

 

SECRETARI:  

Titular:  Sr. Jordi Rojas Pedrosa, Administratiu Ajuntament de la Bisbal d’Empordà.  

Suplent: Sr. Joan Perxés Cabello, Tècnic de Recursos Humans Ajuntament de la Bisbal d’Empordà. 

 

TERCER.- ASSENYALAR la data i lloc de celebració de tots els exercicis establerts a les bases del 
procés selectiu tal i com es detalla a continuació:  
 
 
Lloc:  Ajuntament  de la Bisbal d’Empordà, 

Plaça del Castell, 10  
17100 La Bisbal d’Empordà   
 

Data:   11/02/2022 
Hora:  09:00 hores. 
 

 

QUART.- Es poden interposar reclamacions a la llista d’aspirants admesos i exclosos de conformitat 

amb el que preveu l’article 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, en el termini de 10 dies, a partir de la 

publicació al Tauler d'anuncis d’aquesta Corporació. 

 

CINQUÈ.-  Aquesta llista s’elevarà a definitiva, si en el termini que s’exposa en l’apartat tercer d’aquesta 

resolució, no s’ha presentat cap reclamació. 
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SISÈ.- A partir de la data de publicació d’aquesta resolució al Tauler d’anuncis d’aquesta Corporació, es 

podran presentar les reclamacions pertinents o recusar els membres del Tribunal, d’acord amb el que 

disposa l’article 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim Jurídic del Sector Públic.  

 

 

 

*Document datat i signat electrònicament 
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