DECRET D’ALCALDIA
Núm.: 2022/81
Ignasi Martínez i Murciano, Alcalde – President de l’Ajuntament de Tagamanent,
EXPOSA:
Vist l’expedient tramitat per la convocatòria i el procés de selecció de personal laboral
fix, mitjançant procediment d’estabilització d’ocupació temporal de la Disposició
addicional sisena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la
reducció de la temporalitat a l’ocupació pública, dins el marc general d’execució de
l’oferta pública d’ocupació, aprovada per resolució de l’alcaldia núm.2021/178 de data
30 de desembre i publicada al Butlletí Oficial de la Província de data 26 de gener de
2022,

Atès que d’acord amb l’establert a la base cinquena de la referida convocatòria,
publicada al Butlletí Oficial de la Província de data 11 d’ abril de 2022 i al Boletín Oficial
del Estado de data 21 d’abril de 2022, l’alcaldia dictarà una resolució per la qual es
declararà aprovada la llista provisional de persones admeses i excloses, que serà
anunciada a la pàgina web de la corporació, es determinarà el lloc, la data i l’hora de
les actuacions previstes per el procés de selecció, per cobrir una plaça d’auxiliar
administratiu/iva d’administració,
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Atès que ha finalitzat el termini de presentació d’instàncies per participar en
l’esmentat procés de selecció mitjançant concurs,

De conformitat amb el que estableix l’article 78 del Decret 214/1990 de 30 de juliol,
pel qual s’aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals i amb el que
preveu la base quarta de les que regeixen l’esmentada convocatòria i en l’exercici de
les facultats que em son atribuïdes, RESOLC:
Primer.- APROVAR la llista provisional dels aspirants admesos i exclosos següents:

-L.L.J.
-C.E.P.
-A.M.C.L
-A.L.G.
-J.B.L .

46771901K
47812715Q
48054972Z
52392452Q
79270264M
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EXCLOSOS
Cap
Segon.- DESIGNAR el Tribunal qualificador, que queda format pels següents membres:
President titular:
- Sra. M. Cristina Aliguer i Miró, Secretària-Interventora d’aquest ajuntament i com a
substituta la Sra. Meritxell Pedrosa Puigbarraca secretària accidental de l’Ajuntament
d’Aiguafreda.
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Vocals:
-Sr. David Sandoval i Cuenca en representació de l’Escola d’Administració Pública de
Catalunya i com a suplent la Sra. Montse Gifra i Forés.
-Sr. Carles Mitja i Sarvisé com a tècnic expert, designat per l’alcaldia.
-Sra. Josefina Molina i Garcia i com a suplent la Sra. Raquel Rocha i Tejada, personal
laboral de la plantilla de la Corporació, que alhora actuarà de secretaria del tribunal.
El que es fa públic d’acord amb la base cinquena de la convocatòria i als efectes de
poder exercir per els interessats la recusació dels components del Tribunal d’acord
amb els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic.
Tercer.- CONVOCAR els aspirants el dia 2 de juny a les 10:00 del matí, a l’ajuntament,
ubicat a la plaça de la Vila s/n, de Tagamanent .
A l’acte hauran d’acudir proveïts del document nacional d’ identitat.
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Quart.- PUBLICAR aquesta resolució al web de la corporació.
L’ALCALDE

En dóna fe,
LA SECRETÀRIA

Ignasi Martínez i Murciano

Ma Cristina Aliguer i Miró

TAGAMANENT, document signat electrònicament al marge.
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