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Expedient núm.: X2022000870 

Procediment: Convocatòria i Procés de Selecció per Concurs 

Assumpte: Concurs peó de la brigada (AP) 

 

DECRET D’ALCALDIA 

 

A la vista dels antecedents que consten a l’expedient de referència; 

 

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds d'admissió en les proves de 

selecció, en el marc del procés d'estabilització d'ocupació temporal duta a terme en 

aquest Ajuntament, i examinada la documentació que l'acompanya, i en ús de les 

meves atribucions, de conformitat amb l'article 21.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 

d'abril, de Bases de Règim Local, 

 

RESOLC: 

 

Primer. Aprovar la següent relació provisional d'aspirants admesos i exclosos: 

 

Relació d'Aspirants Admesos  

086/0580V 

 

Els aspirants es relacionen amb els tres últims dígits del número del seu registre 

d’entrada i els quatre últims dígits i lletra del seu DNI. 

 

Segon. Vistes les propostes de membres realitzades pels Organismes 

corresponents que han de formar part del Tribunal que realitzarà la selecció, 

designar com a membres del Tribunal que ha de jutjar les corresponents proves a: 

 

Membres Identitat 

Presidència Míriam Garea Gil, secretària -interventora de la 

Corporació 

Suplència Josep Ruiz Muñoz, secretari – interventor del SASI de 

la Diputació de Girona 

Vocal Joana Suriñach Capdevila, funcionària de 

l’Ajuntament de Gombrèn 

Suplència Carme Grau Pinto, funcionària de l’Ajuntament de 

Vallfogona de Ripollès 

Vocal Isaac Bolivar Urioz, representant de l’EAPC 

Suplència Maria del Carmen Puertas Baño, representant de 

l’EAPC 

Vocal Sandra Porcel Cano, funcionària de la Diputació de 

Girona 

Suplència Magda Dulsat Solà, funcionària de la Diputació de 

Girona 

Secretaria Esteve Roca Teixidor, funcionari de la Diputació de 

Girona. 

Suplència Núria Charques Grifol, secretària- interventora del 

SASI de la Diputació de Girona. 
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Tercer. Convocar els membres del tribunal per a la Constitució del tribunal i 

valoració de mèrits, el dia 23 de març de 2023, a les 11,00 hores, mitjançant 

videoconferència que serà programada per la secretaria – interventora de la 

Corporació amb antelació suficient. 

 

Quart. Notificar la present resolució als membres designats perquè en prengui 

coneixement. 

 

Cinquè. Publicar la relació provisional d'admesos i exclosos, així com la composició 

del Tribunal de Selecció, en l’e-tauler municipal i a la pàgina web de l’Ajuntament 

(www.llanars.cat) 

 

Els aspirants exclosos disposen d'un termini de 10 hàbils, a partir de la publicació 

d'aquest anunci en l’e-tauler municipal, per formular reclamacions o esmenar els 

defectes que hagin motivat la seva exclusió. 

 

Document signat electrònicament 
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