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Resolució d’Alcaldia
Identificació
Títol: Llista provisional d' admesos i exclosos Procés selectiu Borsa Monitor/a Socorrista
Núm. exp.: 12/2022 de Selecció personal temporal Ajuntament
REF.: s/oa

Relació de fets
Examinades les sol·licituds presentades per tal de prendre part en el procés selectiu per a la
creació d’una borsa de treball temporal de Monitors/es socorristes (bases de la convocatòria
publicades en el BOP de Girona núm. 98, de data 25 de maig de 2022), 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
***2592**
***3072**
***2693**
****9928*

NOM
RAÚL
GUILLEM
ROGER
FACUNDO MARTIN

COGNOM
GARCIA
HUE
CAÑIGUERAL
MAZILLI

COGNOM
SANCHEZ
MATEU
PAPASEIT
GABRIELE

ASPIRANTS EXCLOSOS:

1.
2.

DNI
***2890**
***8818**

NOM
COGNOM
ALEXANDRE
FUENTE
ARIEL ROBERTO PEREIRA

COGNOM
GRANDE
AGUIRRE

MOTIU
EXCLUSIÓ
D
A,B,C,D

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.
D: No estar inscrit en el Registre Oficial de Professionals de l’Esport (ROPE) o, no ser membre
del Col·legi de Llicenciats en Educació Física i Ciències de l’ Activitat Física i l’Esport de
Catalunya (COPLEFC)
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Segon.- Declarar exempts de la realització de la prova d’acreditació de coneixements orals i
escrits de llengua catalana, nivell B2, a tots els aspirants excepte els següents:

1.
2.

DNI
***8818**
****9928*

NOM
ARIELO ROBERTO
FACUNDO MARTIN

COGNOM
PEREIRA
MAZILLI

COGNOM
AGUIRRE
GABRIELE

Tercer.- Designar el Tribunal qualificador que estarà constituït pels següents membres:
PRESIDENT/A: senyor JOSEP MASGRAU PONSATI, cap de l’àrea d’Esports de l’Ajuntament de
Palafrugell (titular), i senyor OLIVIER LANZ MARTINEZ cap del departament tècnic de l’àrea
d’Esports de l’Ajuntament de Palafrugell (suplent).
VOCAL1: senyora LEILA MARTINEZ GONZALO, cap de servei d’activitats aquàtiques de l’àrea
d’Esports de l’Ajuntament de Palafrugell (titular), i senyor ALBERT ANGLADA LLENAS, cap de
servei de pavellons esportius de l’àrea d’Esports l’Ajuntament de Palafrugell (suplent).
VOCAL 2: senyor LLUIS ANGLADA CABEZAS, en representació de l’Escola d’administració
pública de Catalunya (titular), i senyora ANGELINA AGUDO VÁZQUEZ 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 11 de juliol de 2022 a Can Genís,
Edifici de Joventut, (carrer Progrés,15). Convocar al Tribunal a les 8.30 hores.
Sisè. Fer constar que amb la llista d’admesos i exclosos definitiva, es publicarà l’hora d’entrevista
donada per a cada aspirant, i també la data i hora per fer la prova de nivell de coneixements orals
i escrits de català. Els aspirants hauran d’acreditar la seva identitat mitjançant la presentació del
DNI o passaport per poder accedir a la prova.
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