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RESOLUCIÓ D’ALCALDIA  
 

Tancat el termini de presentació de les sol·licituds per prendre part a la 
convocatòria per a la provisió, mitjançant concurs de mèrits, d’una plaça 

d’auxiliar administratiu/va de serveis generals de l’Ajuntament de Maçanet de 
Cabrenys (C2), en règim laboral fix i a jornada completa, es procedeix a la 
continuació del procés selectiu amb la declaració dels/les aspirants admesos/es 

i exclosos/es. 
 

D’acord amb el que disposa la clàusula quarta de les bases reguladores de les 
proves selectives aprovades per decret d’alcaldia de data 21 de desembre de 
2022 (publicades al BOP de Girona núm. 244, de 23/12/2022, Edicte núm. 

11647) i fent ús de les atribucions conferides a aquesta Alcaldia per l’article 
21.1.h) de la Llei 7/1985 reguladora de les Bases de Règim Local,  
  
RESOLC: 
 

Primer.- Declarar aprovada la llista dels/les aspirants admesos i exclosos a la 

realització de les proves selectives 
 
a).- Llista d’aspirants admesos: 

 

Núm. Registre D.N.I. 

E2023000016 ****1088* 
 

b).- Llista d’aspirants exclosos:  
 

Núm. Registre D.N.I. 

E2023000031 ****6403* 

 

El/La aspirant amb DNI ****6403* queda exclòs/a del procés pels motius 
següents: 

- Presentació fora de termini de la sol·licitud. L’anunci va ser publicat al 

DOGC número 8821A, de 28 de desembre de 2022 i, d’acord amb 
l’apartat 3 de les Bases, el termini era de 10 dies naturals a comptar del 

dia següent al de la publicació al DOGC i el registre d’entrada es realitza 
telemàticament el dia 10/01/2023 a les 12:32; per tant, fora de termini. 

- No s’acredita el pagament de la taxa. D’acord amb l’apartat 2.1 de les 

Bases. 
 

c).- Llista d’aspirants que hauran de realitzar una prova de coneixement 
de la llengua catalana:  

Cap 
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Segon.- Designar els membres del Tribunal qualificador que estarà composat 

per les següents persones: 
 

President 
 

Titular: Josep Maria Cortada Puig 
Suplent: Marià Vilarnau Massa 
 

Vocal 
 

Titular: Francesca Falcó Roig 
Suplent: Anna Ortega Ferrer 
 

Vocal 
A proposta de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya 

 
Titular: Mercè Vallmajó Ribas 
Suplent: Ernest Pujol Palomer 

 
Tercer.- Fixar l’inici de les proves selectives per al proper dia 31 de gener de 

2023, amb el següent horari d’actuacions: 

 
.- 9:30 hores.- Constitució del Tribunal Qualificador a la Sala de Plens de 

l’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys (Carrer Paret Nova, 14 CP 17720 – 
Maçanet de Cabrenys). 
.- 9:35 hores.- Valoració dels mèrits dels aspirants i proposta de contractació a 

favor de l’aspirant que hagi obtingut una millor qualificació.  
 

Quart.- Fer pública aquesta resolució a la pàgina web de l’Ajuntament de 

Maçanet de Cabrenys (www.maçanetdecabrenys.cat). 
 

Cinquè.- Notificar aquesta resolució als membres del tribunal qualificador per 

via telemàtica. 

 
 
 

 
 

 
L’Alcaldessa Presidenta, 
Mercè Bosch Romans 
 
 

 
 
A Maçanet de Cabrenys, a la data de la signatura electrònica 


