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1.- ELISENDA FERRER ABULI (SIG) (ALCALDESSA EN FUNCIONS), 12/09/2022 09:51

AJUNTAMENT DE NAVATA
(Alt Empordà)

ANUNCI
Per resolució de l’Alcaldia-presidència en funcions s’ha aprovat la relació
provisional d’aspirants admesos i exclosos per participar al concurs-oposició
per a la provisió interina del lloc de treball de secretaria de classe tercera,
subsescala de secretaria-intervenció, amb constitució de borsa, a l’ajuntament
de Navata, i s’ha fitxat la data de la realització de les proves, i el nomenament
del tribunal qualificador. Seguidament es transcriu la resolució :
RESOLUCIÓ ALCALDIA
Mitjançant Decret número 2022DECR000051, del dia 7 de juliol de 2022, s’aprovà la
convocatòria per a la provisió interina del lloc de treball de secretaria de classe
tercera, subsescala de secretaria-intervenció, amb constitució de borsa, a l’ajuntament
de Navata.
Les bases i la convocatòria esmentades van ser publicades al Butlletí Oficial de la
Província de Girona BOP núm. 143, del dia 28 de juliol de 2022, i en extracte al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, DOGC núm. 8726 , del dia 8 d’agost de 2022.
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D’acord amb la Base reguladora tercera de la convocatòria, el termini per a la
presentació de sol·licituds va finalitzar el dia 6 de setembre de 2022.
Durant el termini de presentació d’instàncies, s’han registrat d’entrada 10 sol·licituds
de participació.
D’acord amb les bases esmentades, aquesta Alcaldia-Presidència en funcions, fent ús
de les atribucions que li confereix la legislació vigent i, en particular, l’article 21.1.g) i h)
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i l’article 53.1.h) i
i) del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
RESOL:
Primer. Aprovar PROVISIONALMENT la llista de persones aspirants admeses i
excloses del procés selectiu per a proveir el lloc de de treball de secretaria de classe
tercera, subsescala de secretaria-intervenció, amb constitució de borsa, a l’ajuntament
de Navata, mitjançant concurs-oposició :
Aspirants admesos:
ordre
1
2
3
4
5
6

RE
E202200123/1755
1770/1771/1772
1807
1810
1837
1874

DNI
***2070**
***1445**
***5224**
***6430**
***5418**
***2943**

Nom
NURIA
MIQUEL
JOSEP
ALEXANDRA
EMMA
NÚRIA

Cognom1
MASÓ
NADAL
JUANOLA
MUSTIELES
GOMEZ
LÓPEZ

Cognom2
ROS
BORRAS
AGUSTÍ
COS
HORSFIELD
RODRÍGUEZ
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Aspirants exclosos provisionalment
documentació :

que poden esmenar la manca de

ordre RE

DNI

Nom

Cognom 1

Cognom2

1

E20220001863

JORDI

SANDALINAS

BARÓ

2

18

SUSSI

ROSSET

PUIGVERT

2.3.4.5.6

3

1883

CRISTINA

BLAY

VIVES

2.3.4.5.6

4

1808

***8622*
*
***0230*
*
***9938*
*
***9567*
*

CAUSA
EXCLUSSIÓ
1.2.4.6

RAQUEL

RODRÍGUEZ

FAMOSO

1 (manca signatura)

Causes d’exclussió
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1.- Sol·licitud en model normalitzat.
2.- DNI (davant i darrera)
3.- Títol acadèmic
4.- Declaració de mèrits o currículum vitae.
5.- Certificacions, títols i/o altres documents acreditatius dels mèrits al·legats.
6.- Certificat de coneixements de nivell de suficiència de llengua catalana (no
excloent).
Els aspirants exclosos provisionalment per no haver presentat la documentació exigida
en la convocatòria disposen d’un termini de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà
de la publicació d’aquesta resolució al tauler d’edictes electrònic de l’ajuntament de
Navata per presentar la documentació acreditativa de tots els requisits de participació.
Aspirants admesos que no han acreditat els coneixements de llengua catalana :
Cap
Segon .- DESIGNAR els membres integrants del tribunal qualificador d’aquest procés
selectiu :
Presidenta:

Titular: Mercè Vallmajó i Ribas
Suplent: Catalina Triola Vila

Vocals:

Titular: Jordi Turón Serra
Suplent: Jordi Batllori Nouvilas
Aquest vocal actuarà alhora com a secretària del Tribunal.
Titular: Olga Serrats Juanola, designat per l’EAPC
Suplent: Yolanda Cuenca Bermúdez, designada per l’EAPC

Assessor en llengua catalana: Consorci de Normalització Lingüística.

ÒRGAN

EXPEDIENT

ANUNCI

AJUNTAMENT

X2022000264

Codi Segur de Verificació: 004e5deb-651b-4e46-b961-f7c4006436ed
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2022_18738730
Data d'impressió: 12/09/2022 09:54:32
Pàgina 3 de 3

SIGNATURES

AJUNTAMENT DE NAVATA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://navata.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Ì004e5deb-651b-4e46-b961-f7cÇH&KÈ6edÇÎ

DOCUMENT

1.- ELISENDA FERRER ABULI (SIG) (ALCALDESSA EN FUNCIONS), 12/09/2022 09:51

AJUNTAMENT DE NAVATA
(Alt Empordà)

Tercer.- Determinar que l’òrgan de selecció es constituirà a les dependències
municipals el dia 5 d’octubre de 2022, a les 08:30 hores.
Quart.- Convocar les persones aspirants admeses el dia 5 d’octubre de 2020, a les
09:30 hores a l’edifici de l’Ajuntament (Plaça de la Vila, 5) per a la realització de
les proves, inclosa la de català.
Cinquè.- Notificar aquesta resolució als membres de l’òrgan de selecció.
Sisè.- Publicar la present resolució al tauler electrònic d’edictes de la Corporació.
La qual cosa es fa pública per general coneixement.
Navata, data i signatura electrònica.
L’Alcaldessa en funcions

