
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

DECRET D’ALCALDIA 
 
Exp. Núm. 123/2020 
Procediment: Segon Decret Definitiu Admesos i exclosos corresponent a la 
convocatòria per a la provisió d’una plaça de funcionari interí per a cobrir el lloc 
de treball de secretaria intervenció de l’Ajuntament de Vall-llobrega 
 
Atès que en data 02/07/2020 l’Alcalde de la corporació va aprovar per Decret 
d’Alcaldia les bases reguladores i la convocatòria per a la provisió d’una plaça 
de funcionari interí per cobrir el lloc de treball de secretaria intervenció de la 
corporació. 
 
Que les esmentades bases es van publicar al BOP Girona Núm. 133 de data 
13/07/2020; publicant-se el corresponent extracte al DOGC Núm. 8190 de data 
31/07/2020 
 
Que el termini per a presentar instàncies era de 20 dies naturals d’acord amb la 
base tercera, iniciant-se l’esmentat termini en data 01/08/2020 i finalitzant el 
proppassat 20/08/2020. 
 
Posteriorment en data 28/08/2020 l’Alcalde va aprovar la llista provisional 
d’aspirants admeses i excloses, el qual es va publicar a la web municipal, BOP 
Girona i a la seu electrònica tauler d’edictes.  
 
Vist que tots els aspirants exclosos vans subsanar els defectes, van ser TOTS 
admesos en el Decret d’aprovació definitiva de la llista d’aspirants d’admesos i 
exclosos de data 23/09/2020. En l’esmentat Decret també es va nomenar  el 
Tribunal i la fixació de la data de les proves a realitzar pels aspirants.  
 
Atès que en data 02/10/2020 a la hora prevista en el Decret de data 23/09/2020 
es constitueix el Tribunal i s’inicia el procediment selectiu. 
 
Que d’acord amb l’acta del Tribunal únicament es presenta a les proves una 
aspirant, la qual supera les mateixes, essent proposada pel Tribunal. L’acta del 
Tribunal seleccionador, degudament anonimitzada fou publicada a la web 
municipal, al BOP Girona i a la seu electrònica de l’Ajuntament tauler d’edictes. 
 
Que en data 23/10/2020 amb el núm. Entrada E2020001484 es presenta recurs 
d’alçada contra l’acta del Tribunal fonamentat en un defecte de publicitat del 
Decret definitiu d’admesos i exclosos el qual únicament es va publicar a la web 
apartat de notícies però no constava publicat al e-tauler.  
 



Atès que un cop rebuda l’esmentada impugnació es comprova que el Decret 
d’admesos i exclosos definitiu efectivament es va publicar a la web, apartat de 
notícies, però no consta publicat al e-tauler. Per aquest motiu, l’Alcalde de al 
corporació va emetre el Decret de data 09/11/2020 on s’acorda retrotreure les 
actuacions al moment de la publicació de la llista definitiva d’admesos i 
exclosos.  
 
D’acord amb la convocatòria i les corresponents bases aprovades i de 
conformitat amb el que disposen l’article 78 del Reglament del Personal al 
Servei de les Entitats Locals aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, i 
l’article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del 
Règim Local, 
 
RESOLC:  
 
Primer.- APROVAR novament la llista definitiva de persones aspirants admeses 
i excloses per al procés selectiu. 
 
Persones aspirants admeses : 
 

REGISTRE  ASPIRANT 

E2020000945 SERGI VADÉ GUAÑABENS 

E2020000951 IGNASI TOUS GIMENEZ 

E2020000952 GREGORI MARTINEZ PALOMÉ  

E2020000978/
E2020001071 

MARCEL·LI MARTORELL FONT 

E2020001020 NEREA TÀNIA PÈREZ ALUART 

E2020001034/ 
E2020001150 

LOURDES OLIU VIGO 

E2020001048 JORGE JUAN BEASCOA SANCHEZ 

E2020001051 LAURA GONZÀLEZ ORTEGA 

E2020001052/
E2020001053 

CRISTINA UREÑA RODRIGUEZ 

E2020001055 MIREIA GAMERO PUIGNAU 

E2020001098 MANEL GALAN REQUENA 

E2020001107 MARIA DEL MAR MIS JOU 

E2020001117 JORDI PRADAS DEL MORAL  

E2020001125 RICARD AMAYA ALCAZAR 

E2020001161 JORDI DE SANROMA DELLA 

E2020001162 JOAN SANGRA ARAGONES 

E2020001174 DAVID ALBUQUERQUE SANCHEZ 

 
Persones aspirants que han de realitzar la prova de coneixement de la llengua 
catalana: 
 

REGISTRE  ASPIRANT MOTIU 
E2020000952 GREGORI MARTINEZ 

PALOMÉ  
No presenta títol o certificat 
expedient per entitat homologada 
acreditatiu del certificat C1 

 
 
Segon.- Designar novament els membres que a continuació s’esmentaran per a 
integrar l’òrgan seleccionador 
 



President/a:  
Titular: Àngela Sáez Torres, secretària interventora 
Suplent: Maria Cairó Muñoz, secretària interventora 
 
Vocal i secretari/a: 
Titular: Joan Bataller Garriga, funcionari de l’Ajuntament de Cassà de la Selva 
Suplent: Sandra Valldaura Lacambra, funcionària de l’Ajuntament de 
Riudarenes 
 
Vocal:  
Titular: Joaquim Llorens Clos, designat per la DGAL  
Suplent: Neli Martinez Virgili, designada per la DGAL 
 
Assessor/a nomenat per les proves lingüístiques de nivell de català pel Consell 
Comarcal del Baix Empordà 
 
Tercer.- Fixar la constitució de l’òrgan seleccionador d’aquest procés selectiu 
per al dia 11 de desembre de 2020, a les 09:00 hores, a les dependències 
de l’Ajuntament de Vall.llobrega, Plaça de la Vila, 3, Vall·llobrega. Els 
membres de l’òrgan seleccionador es poden abstenir i els aspirants poden 
recusar-los, en el termini de 10 dies des de la publicació d’aquesta resolució en 
el tauler d’edictes i en la web municipal, si concorre alguna de les 
circumstàncies previstes en els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, 
de règim jurídic del sector públic.  
 
Quart.- Convocar les persones aspirants que no hagin acreditat estar en 
possessió del nivell C1 de català, a realitzar la prova de coneixement de la 
llengua, el dia 11 de desembre de 2020, a les 09:00 hores,  a la seu de 
l’Ajuntament de Vall.llobrega, Plaça de la Vila, 3.  Aquesta prova tindrà caràcter 
obligatori i la seva qualificació serà d’APTE o NO APTE, quedant eliminades les 
persones aspirants amb qualificació de NO APTE.  
 
Cinquè.- Convocar les persones aspirants admeses que NO hagin de realitzar 
la prova de coneixement del català i les que l’hagin superat, el dia 11 de 
desembre de 2020, a les 10:00 hores, al pavelló esportiu del municipi de 
Vall.llobrega, carrer Víctor Català 24 de l’esmentat municipi, als efectes de 
realitzar la prova teòric- pràctica de la fase oposició.  
 
Sisè.- Determinar que els anuncis successius es publicaran al tauler d’anuncis 
de la corporació i en la web municipal, http://www.vall-llobrega.cat.  
 
Setè.- Comunicar aquesta resolució als membres de l’òrgan seleccionador i 
procedir a la seva publicació al tauler d’anuncis de la corporació i en la web 
municipal. 
 
Vuitè.- Publicar la present resolució al tauler d’edictes de l’Ajuntament i a la 
web municipal.  
 
 
 
L’alcalde  
 
Signat electrònicament  

http://www.vall-llobrega.cat/
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