AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA

DECRET
MIQUEL REVERTER I TRES, alcalde-president de l’Ajuntament de Castellfollit de
la Roca,
Atès que el Ple d’aquest Ajuntament, en sessió que es va dur a terme el dia 10 d’octubre
de 2017, va aprovar les bases reguladores de la selecció per a cobrir, interinament i
mitjançant concurs-oposició, el lloc de treball de Secretari/ària Interventor/a de la
Corporació.
Atès que en el BOP de Girona núm. 2017, de data 30 d’octubre de 2017, i en el DOGC
núm. 7485, de data 31 d’octubre de 2017, es va publicar edicte per fer públic l’esmentat
acord així com per per obrir el termini de presentació de sol·licituds per a participar al
concurs oposició de referència, amb publicació del text íntegre de les bases de la
selecció a la pàgina web de l’Ajuntament.
Atès que, en el termini de presentació de sol:licituds, que va finalitzar el dia 20 de
novembre de 2017, s’han rebut les sol·licituds de participació presentades per les
persones següents:
Sussi Rosset Puigvert, amb DNI núm. 77902309K
Núria López Rodríguez, amb DNI núm. 43629430V
Gregori Martínez Palomé, amb DNI núm. 43673701J
Gemma Corominas Gil, amb DNI núm. 40331157J
David Camps Vilà, amb DNI núm. 77915683D
Marta Padró Andrés, amb DNI núm. 33947394S
Xavier Ortega Codines, amb DNI núm. 47883457X
Atès que d’acord amb allò que disposa la cinquena de les bases del procés de selecció,
correspon que es dicti resolució de l’Alcalde aprovant, amb caràcter provisional la llista
de persones admeses i excloses al mateix.
De conformitat amb l’informe de la Secretaria municipal i en ús de les facultats que
m’atribueix l’article 53 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya
RESOLC:
PRIMER: Aprovar la llista provisional d’admesos i exclosos del concurs oposició
convocat, per acord del ple d’aquest Ajuntament de data 8 d’octubre de 2017, per a
cobrir, de forma interina, el lloc de treball de secretaria-intervenció d’aquesta
Corporació, d’acord amb el següent detall.
ASPIRANTS ADMESOS:
Núria López Rodríguez.
Gemma Corominas Gil.
David Camps Vilà
Marta Padró Andrés.
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ASPIRANTS QUE HAN D’ESMENAR LES SEVES SOL:LICITUDS i raó per la
qual ho han de fer:
Sussi Rosset Puigvert: No s’aporta declaració jurada conforme compleix els requisits
dels apartats d) i e) de la base tercera
Gregori Martínez Palomé: No s’aporta declaració jurada conforme compleix els
requisits dels apartats d) i e) de la base tercera
Xavier Ortega Codines: No s’aporta declaració jurada conforme compleix els requisits
dels apartats d) i e) de la base tercera
SEGON: Concedir als aspirants que no han estat admesos inicialment un termini de
cinc dies naturals per a què esmenin les seves sol·licituds en el sentit que es fa constar a
l’apartat primer de la present resolució
TERCER: Concedir, al conjunt dels aspirants presentats, un termini de cinc dies
naturals per a possibles reclamacions respecte d’allò que s’estableix a l’apartat primer
de la present resolució sobre l’admissió i la exclusió (provisional) dels mateixos
aspirants.
QUART: Publicar aquesta resolució al tauler d’anuncis i la pàgina web municipal, amb
menció, únicament als números de DNI dels aspirants.
CINQUÈ: Recordar, a aquells aspirants que els pugui afectar aquest recordatori, que els
mèrits que podrà valorar el tribunal de selecció hauran d’haver estat presentats en
termini de presentació de sol·licituds o, com a molt tard, en el termini d’esmena de les
mateixes i que la no acreditació, dins el mateix termini, d’estar en possessió del nivell
de coneixements de la llengua catalana exigit a les bases suposarà que la persona
afectada haurà de fer l’examen corresponent.
SISÈ: La composició del Tribunal de selecció es farà pública oportunament.
SETÈ: Anunciar que la primera prova del procés de selecció es farà dins la segona
setmana del mes de gener de 2018, en dia i hora i lloc de realització a determinar (dades
que, òbviament, es faran públiques, en el seu moment, al tauler d’anuncis i a la pàgina
web municipal .
Castellfollit de la Roca, 30 de novembre de 2017
L’alcalde,
CPISR-1 C
Miquel
Reverter Tres
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