
Exp. 2016/1443 
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143.Convocatòries de selecció de personal

Edicte esmena llista provisional d’admesos

En relació al procediment de selecció d’una plaça d’arquitecte en règim de funcionari interí,  
mitjançant oposició lliure, convocatòria publicada al BOP de Girona núm. 236, de 13 de 
desembre de 2016.

Detectat un error a la llista provisional d’admesos i exclosos, aprovada per decret d’Alcaldia 
núm. 38/2017, on faltava un aspirant que va presentar la seva sol·licitud dins de termini.

Ateses les determinacions de l’article 53.1.h) i i) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i de l’article 55 del 
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal dels ens locals.

Atès l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, s’esmena l’error material.

Per Decret d’Alcaldia núm. 46/2017,  s’han adoptat els següents acords:

Primer.- Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos de la convocatòria per a la selecció 
d’una plaça d’arquitecte en règim de funcionari interí, mitjançant oposició lliure.

A.R., ANNA MARIA .....956N
A.C., JORDI .....884B
C. P., JORDI .....961B
C. R., PABLO .....294C
E. N., ENRIC .....123C
G. R., RAQUEL .....033R
M. V., MAR .....752P
N. C., ANDREA .....727J
P. P., NÚRIA .....347S
P. P., ELISABET .....521H
P. T., VICTÒRIA .....872G
R. L., MARGARITA .....490K
R. S., JOSEP .....964H
S. R., JOAN .....410L
S. R., CARLES .....993R
V. P., CARME .....603P

Segon.-  No hi ha aspirants exclosos.
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Tercer.-  Fer avinent que, donada la documentació aportada, hauran de realitzar la prova 
relativa als coneixements de llengua catalana, els següents aspirants:

C. R., PABLO .....294C
E. N., ENRIC .....123C
M. V., MAR .....752P
S. R., CARLES .....993R

Quart.-  Atorgar un termini de 10 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta 
resolució al web municipal “www.llagostera.cat”, per tal que els aspirants formulin les 
al·legacions, reclamacions i recusacions que estimin oportunes, fent avinent que, si no se’n 
presenten, la llista provisional d’admesos i exclosos quedarà elevada a definitiva i no caldrà 
tornar-la a publicar. 
La resta de comunicacions que s’escaiguin en la tramitació del procés de selecció, es faran 
públiques al web municipal.

Cinquè.-  Convocar els aspirants admesos a la realització de la prova de coneixements de 
llengua catalana (primera prova, determinada a la base 6) el proper dia  28 de febrer de 2017, a 
les 9 h. del matí, a les oficines generals de l’Ajuntament de Llagostera

Sisè.- Convocar els aspirants admesos a la realització de la prova de coneixements generals i 
específics i teòrics (segona prova, determinada a la base 6) el proper dia  3 de març de 2017, a 
les 9 h. del matí, a les oficines generals de l’Ajuntament de Llagostera.

Setè.- Designar el Tribunal Qualificador, que estarà format pels següents membres:

President titular: Sr. Ignacio López Salvador, secretari de l’Ajuntament de Llagostera
Suplent: Sr. Víctor Gallart Carles, TAG de l’Ajuntament de Llagostera

Vocals:
Titular: Sr. Manel Alemany Masgrau, representant de l’Escola d’Administració Pública de 
Catalunya
Suplent: Sr. Víctor Alegrí Sabater, funcionari del Departament de Territori i Sostenibilitat  a 
Girona 
 
Titular: Sr. Norbert Bes Ginesta, secretari de l’Ajuntament de Banyoles
Suplent: Sr. Fina Solà Llirinós, Cap de secció de l’Ajuntament de Llagostera

Titular: Sr. Jordi Font Bel, arquitecte municipal de l’Ajuntament de Palafrugell.
Suplent: Sr. Jaume Viñolas Segarra, arquitecte municipal de l’Ajuntament de Palamós

Titular: Sr. Josep M. Blázquez Boya, arquitecte designat pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
Suplent: Sra. Roser Niell Colom, arquitecta col·legiada

Secretària: Sra. Consol Butinyac Font, funcionària de la Corporació
Suplent: Sra. Núria Comas Ventura, funcionària de la Corporació

Vuitè.-  Convocar el Tribunal Qualificador el proper dia 3 de març de 2017, a 2/4 de 9 del matí 
a les oficines de l’Ajuntament de Llagostera.
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Novè.- Notificar aquesta resolució als membres designats del Tribunal Qualificador per al seu 
coneixement.

Desè.- Aquesta resolució deixa sense efectes el decret d’Alcaldia núm. 38/2017.

Llagostera, a la data de la signatura electrònica

Fermí Santamaria Molero

Alcalde
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