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Resolució d’Alcaldia
Identificació
Títol: Llista provisional d'admesos i exclosos tècnic de serveis a les persones
Núm. exp.: 37/2021 de Selecció personal temporal Ajuntament
REF.: s/oa

Examinades les sol·licituds presentades per tal de prendre part en el procés selectiu d’una plaça
de tècnic/a de serveis a les persones (referent d’ocupació juvenil) (grup A2), funcionari/ària
interí/na, (bases de la convocatòria publicades en el BOP de Girona núm.3, de data 5 de gener de
2021), de l’Ajuntament de Palafrugell:
Resolc:

Primer.- Aprovar la següent llista provisional d'aspirants admesos i exclosos per prendre part a
l'esmentat procés selectiu:
ASPIRANTS ADMESOS:

1.
2.
3.
4.

DNI
***3026**
***7789**
***7235**
***5760**

NOM
ROSA MARIA
AGUSTINA BELEN
ANNA
EVELIN

COGNOM
PALACIN
MODOLO
MARTINEZ
ALONSO

COGNOM
GARCIA
ANDIA
ROIG
VALENCIA

ASPIRANTS EXCLOSOS:

DNI
1. ***0014**

NOM
XAVIER

COGNOM
VILLALBA

COGNOM
COLLADO

M O T I U
EXCLUSI
Ó
B,C

Motiu exclusió:
A: No presentar Currículum Vitae d’acord amb la base tercera de la convocatòria.
B: No presentar Model de sol·licitud de participació en processos selectius, o bé presentar-la
incomplerta d’acord amb la base tercera de la convocatòria.
C: No presentar acreditació de la titulació acadèmica per optar a la convocatòria d’acord amb la
base tercera de la convocatòria.
Segon.- Declarar exempts de la realització de la prova d’acreditació de coneixements orals i
escrits de llengua catalana, nivell C1, a tots els aspirants excepte els següents:
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Tercer.- Designar el Tribunal qualificador que estarà constituït pels següents membres::
PRESIDENT: senyor JORDI RAMISA ELIAS, cap d’àrea de Joventut de l’Ajuntament de
Palafrugell (titular), i senyor GERARD PROHIAS FORNÓS, coordinador d’Àmbit de Serveis a les
persones de l’Ajuntament de Palafrugell (suplent).
VOCAL 1: senyora CARME RAMIREZ RAMIREZ, Cap del SOMI de l’Ajuntament de Palafrugell
(titular), i senyora NOEMÍ ADARNIUS PÉREZ Tècnica Treball Comunitari de l’Ajuntament de
Palafrugell (suplent).
VOCAL 2: senyora MONICA BOIRA CAMACHO en representació de l’Escola d’Administració
Pública de Catalunya (titular), senyor MIQUEL SARDA NUÑEZ, en representació de l’Escola
d’Administració Pública de Catalunya (suplent).
SECRETÀRIA: senyora SÍLVIA ESTEVA LLENAS, cap d’Organització i Recursos Humans de
l'Ajuntament de Palafrugell (titular), i senyora OLGA AVELLANEDA NOGUERA, tècnica de
Recursos Humans de l'Ajuntament de Palafrugell (suplent)
Els membres del Tribunal es poden abstenir i els/les aspirants poden recusar-los si concorre
alguna de les circumstàncies previstes en els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 de octubre,
de règim jurídic del sector públic (LRJSP).
Quart.- Els aspirants exclosos provisionalment, disposen d’un termini únic de deu dies hàbils, a
comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució a la seu electrònica de l’Ajuntament de
Palafrugell, per tal que puguin esmenar les deficiències, completar la documentació que van
aportar, i presentar reclamacions, si és el cas. Les al·legacions que es puguin presentar es
resoldran en el termini màxim de 30 dies, a comptar des de la presentació de les mateixes.

Cinquè.- Determinar l’inici del procés selectiu el proper dia 18 de febrer de 2022, a Can Genís
(Edifici de Joventut: carrer Progrés,16). Convocar al Tribunal a les 8.30 hores i als aspirants
admesos a les 9.00 h.
Sisè.- Fer constar que els aspirants hauran d’acreditar la seva identitat mitjançant la presentació
del DNI o passaport per poder accedir a les proves, i hauran de portar obligatòriament mascareta
higiènica, quirúrgica o FFP2/3, sense vàlvula d’extracció, i signar la “Declaració responsable en
relació a la COVID-19 per als participants a les proves selectives convocades per l’Ajuntament de
Palafrugell”.
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