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La presidència de la corporació ha de dictar una resolució per declarar aprovades les
relacions d’aspirants admesos i exclosos, establir la designació nominal dels tribunals i
anunciar el lloc, la data i l’hora per a la realització dels exercicis, per a cadascun dels
processos selectius esmentats.
Un cop revisada la documentació d’acord amb l’establert a les bases reguladores d’aquests
processos selectius, es proposa l’aprovació de les relacions d’admesos i exclosos que consten
annexades al present informe, juntament amb la proposta de tribunals i dates, per a
cadascuna d’elles.
Consta a l’expedient informe favorable de la cap de l’àrea de recursos humans.
La Tècnica d’Administració General, Servei jurídic adscrit a l’Àrea de Secretaria del Consell
Comarcal de l’Alt Empordà, informa favorablement el contingut de la present Proposta de
Decret.
La present proposta de Decret del conseller de l’àrea és en els mateixos termes que la
resolució que s’adopti.
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Fonaments de dret
-

Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la funció pública
Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local.
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En data 19 d’agost de 2021 va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds per accedir
als processos selectius per a la provisió en propietat de les places incloses a l’Oferta Pública
d’Ocupació per a l’exercici 2019 i l’Oferta Pública d’Ocupació aprovada per a l’exercici 2020
(bases publicades al BOP de Girona, número 133, de data 13 de juliol de 2021)

Aquest document ha estat signat electrònicament per les persones indicades amb l'exercici dels càrrecs que s'hi indiquen. La validesa d'aquesta còpia autèntica la podeu comprovar a:

Fets
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Expedient relatiu a l’aprovació de la relació d’aspirants admesos i exclosos en els processos
selectius per a la provisió en propietat de les places incloses a l’Oferta Pública d’Ocupació per
a l’exercici 2019 i l’Oferta Pública d’Ocupació aprovada per a l’exercici 2020.
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Assumpte: Aprovació relació aspirants admesos i exclosos per a la provisió en propietat de les places incloses a
l’OPO de l’exercici 2019 i 2021
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Proposta de Resolució
Per tot això, en virtut de les atribucions que m’han estat legalment conferides PROPOSO:
Primer.- Aprovar les relacions d’admesos i exclosos, establir es tribunals qualificadors dels
exercicis i dels mèrits dels aspirants, així com les dates dels processos selectius, d’acord amb
les bases que regeixen la convocatòria per a la provisió en propietat de les places incloses a
l’Oferta Pública d’Ocupació per a l’exercici 2019 i l’Oferta Pública d’Ocupació aprovada per a
l’exercici 2020, d’acord amb els annexos que s’adjunten:

LAURA SOLA

Signatura 1 de 3

13/09/2021 TAG

ANNEX
ANNEX
ANNEX
ANNEX
ANNEX

1
2
3
4
5

Treballador/a social
Auxiliar d’administració general
Tècnic/a informàtic
Administratiu d’administració general
Inspector/a de serveis escolars

Segon.- Recordar als membres del Tribunal que s’hauran d’abstenir a les proves selectives,
mitjançant notificació formal a la presidenta de la corporació, quan considerin que incorren
en alguna de les causes que estableix la legislació vigent, i també en el cas que hagin
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Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local.
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de
les entitats locals.
Reial Decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s'estableixen les regles bàsiques i els
programes mínims als quals ha d'ajustar-se el procediment de selecció dels funcionaris
de l'Administració local.
Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels
preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.
Decret 66/1999, de 9 de març, d'accés a la funció pública de les persones amb
discapacitat i dels equips de valoració multiprofessional.
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.
Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic; capítol I del títol V.
Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2021
L’òrgan competent per adoptar la present Resolució és la Presidenta del Consell
Comarcal de l’Alt Empordà de conformitat amb l’article 13.1 del Decret Legislatiu 4/2003,
de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de
Catalunya.
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4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Organització
Comarcal de Catalunya i l’article 132 del Reglament Orgànic Comarcal del CCAE aprovat
definitivament i publicat al BOP núm. 196, de data 9 d’octubre de 2015, es dona la
conformitat a la present proposta que es converteix en resolució.

RECURSOS
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, s’haurà d’interposar recurs
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la
seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició
davant el mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia hàbil
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següent al de la seva notificació.
Figueres, a la data de la signatura electrònica
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En ús de les facultats conferides a aquesta Presidència per l’article 13 del Decret Legislatiu
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Sisè.- Facultar la Presidència i la Gerència per tal que realitzin tants actes i gestions com
calguin per l’execució del present Decret.
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Cinquè.-Advertir als/les interessats/des que disposen de 10 dies naturals, a comptar des de
l’endemà de la publicació d’aquesta resolució a la web i al tauler d’edictes de la Corporació,
als efectes d’esmena de defectes, reclamacions o recusació de membres del tribunal.
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Quart. - Publicar aquesta resolució a la pàgina web i al tauler d’edictes de la corporació, als
efectes d’esmena d’errors, reclamacions o recusació dels membres del tribunal, segons es
disposa a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Url de validació

Tercer.- Recordar als aspirants que seran convocats per a cada exercici en una crida única i
que seran declarats exclosos aquells que no compareguin, llevat de casos de força major.
Aquests casos hauran de ser justificats i lliurement apreciats pel Tribunal. Recordar-los
també que l’ordre d’actuació dels aspirants, en aquells exercicis que no es puguin realitzar
conjuntament, serà per ordre alfabètic del primer cognom.

Metadades

participat en la preparació prèvia d’algun dels aspirants declarats admesos en els cinc anys
immediatament anteriors a la convocatòria de proves selectives.
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no acredita la condició
de funcionària de carrera
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Aspirants exclosos:

POCH LLAMBRICH ELISABET

Tribunal Qualificador
El Tribunal qualificador dels exercicis i dels mèrits dels aspirants tindrà la composició següent:


Presidenta: Un funcionari/ària de la Corporació.
Titular: Anna M. Macià Bové
Suplent: Anna Puig Puigcorbé



Vocals: Dos tècnics titulars i dos suplents experts de la pròpia Corporació, o
Corporació externa, amb titulació i especialització igual o superior a l’exigida per a
l’accés a les plaça que es convoca.
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Titulars: Marta Llorens Ferrer i Francesca Falcó Roig
Suplents: Laura Vilanova Muñoz i Sara Carreras Aurich

2825335e7c0c4495be8cf77d860c0e06001

CRESPO JUBIÑA XAVIER
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ANNEX 4. Relació d’aspirants admesos i exclosos al procés selectiu per a la provisió
en propietat de dues places d’administratiu d’administració general, pertanyents a
l’escala d’administració general, subescala administrativa, grup C1, torn promoció
interna
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Un representant de l’òrgan competent en matèria de normalització lingüística, en qualitat
d’assessor, amb veu però sense vot.

Dates, lloc i hora del desenvolupament de les proves del procés selectiu
L’inici de les proves amb el tercer exercici, atès que tots els aspirants han acreditat els
coneixements de la llengua catalana i castellana, serà el dia 3 de desembre de 2021, a les
9,30h, a la seu del Consell Comarcal de l’Alt Empordà (C/ Nou, 48, de Figueres).
En el cas que no es puguin realitzar totes les proves de la fase d’oposició el mateix dia, els
opositors que hagin superant les proves avaluades seran convocats, a posteriori, en una data
que es publicarà a la pàgina web i al taulell d’anuncis de la Corporació, juntament amb els
resultats de la darrera prova realitzada.

2825335e7c0c4495be8cf77d860c0e06001

Suplent: M. Pilar Arbat Planells
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Titular: Laura Vinagre Garcia
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Secretària: Un/a funcionari/ària de la Corporació.
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Suplents: M. José Alonso Anglada

Url de validació

Titulars: Belén Rodríguez Guillén
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Un representant de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, a proposta de la
mateixa escola

