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ANUNCI 
 
 
Per Decret de l’Alcaldia núm. 000346de data 21/02/2022, s’ha aprovat la següent resolució: 
 

“ 

Atès les “bases reguladores del procés de selecció per a la creació d’una borsa d’infermers/es de 

l’Ajuntament de la Bisbal d'Empordà, mitjançant el sistema de concurs – oposició.” publicades al BOP 

de Girona núm. 10 de data 17/01/2022.  

 

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 composició del tribunal qualificador en la forma següent:  
 

PRESIDÈNCIA:  

Titular: Carme Solà Pujol, Directora del centre Geriàtric Municipal Zoilo Feliu. 

Suplent:  Jordi Pidemunt Moragas, Fisioterapeuta del centre Geriàtric Municipal Zoilo Feliu . 

 

VOCALS:  

Titular: Núria Dalmau Bosch, Psicòloga del centre Geriàtric Municipal Zoilo Feliu. 

Suplent:  Mar Lavado Custals, Educadora Social del centre Geriàtric Municipal Zoilo Feliu. 

 

Titular:  Neus Madrenys Brunet, Vocal designada per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. 

Suplent:  Josep Núñez Nuevo, Vocal designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. 

 

SECRETARI:  

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

Suplent: Mercè Peraferrer Roig, Auxiliar Administrativa de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà. 

 

SEGON.- 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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