
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Edicte d’Aprovació Provisional de la llista d’Admesos i exclosos de la 
convocatoria per a la provisió d’una plaça de funcionari interí per 

cobrir el lloc de treball de secretaria intervención de l’Ajuntament de 
Vall-llobrega 

 
Exp. Núm. 123/2020 
 
Que en data 28 d’agost de 2020 l’Alcalde de l’Ajuntament de Vall-llobrega, d’acord 
amb l’article 21.1.g de la Llei 7/1985, de 02 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local, ha pres els següents ACORDS del tenor literal següent: 
 
“Primer.- Aprovar la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses per al 
procés selectiu. 
 
Persones aspirants admeses : 
 

REGISTRE  ASPIRANT 

E2020000945 SERGI VADÉ GUAÑABENS 

E2020000952 GREGORI MARTINEZ PALOMÉ  

E2020000978/E
2020001071 

MARCEL·LI MARTORELL FONT 

E2020001020 NEREA TÀNIA PÈREZ ALUART 

E2020001034/ 
E2020001150 

LOURDES OLIU VIGO 

E2020001048 JORGE JUAN BEASCOA SANCHEZ 

E2020001055 MIREIA GAMERO PUIGNAU 

E2020001117 JORDI PRADAS DEL MORAL  

E2020001161 JORDI DE SANROMA DELLA 

E2020001162 JOAN SANGRA ARAGONES 

E2020001174 DAVID ALBUQUERQUE SANCHEZ 

 
Persones aspirants excloses provisionalment :  
 

REGISTRE  ASPIRANT MOTIU EXCLUSIÓ 

E2020000951 IGNASI TOUS GIMENEZ No acredita el títol acadèmic 

E2020001051 LAURA GONZÀLEZ ORTEGA No presenta instància normalitzada 
(la instància no compleix amb el 
redactat de la declaració i sol·licito 
del model normalitzat) 

E2020001052/
E2020001053 

CRISTINA UREÑA RODRIGUEZ No presenta instància normalitzada 
(la instància no compleix amb el 
redactat de la declaració i sol·licito 
del model normalitzat) 



E2020001107 MARIA DEL MAR MIS JOU No presenta instància normalitzada 
(la instància no compleix amb el 
redactat de la declaració i sol·licito 
del model normalitzat) 

E2020001125 RICARD AMAYA ALCAZAR 1- No presenta instància normalitzada 
(la instància no compleix amb el 
redactat de la declaració i sol·licito 
del model normalitzat) 

 
 
Persones aspirants que han de realitzar la prova de coneixement de la llengua catalana: 
 

REGISTRE  ASPIRANT MOTIU 

E2020000952 GREGORI MARTINEZ PALOMÉ  No presenta títol o certificat 
expedient per entitat homologada 
acreditatiu del certificat C1 

 
 
Segon.-  Atorgar a les persones aspirants un termini de 10 dies hàbils comptats a partir 
de l’endemà de la última publica de la present resolució en el tauler d’anuncis de la 
corporació, BOP Girona i en la web municipal, per esmenar les causes d’exclusió i per a 
possibles al.legacions. 
 
En cas que es presentin al.legacions, s’hauran de resoldre en el termini màxim de 
quinze dies següents a la finalització del termini per a la presentació. La notificació 
d’aquesta resolució determinarà els terminis a efectes de possibles impugnacions i 
recursos, d’acord amb el que disposa l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Transcorregut 
aquest termini sense que s’hagi dictat resolució, les al.legacions s’entendran 
desestimades. 
 
Si s’accepta alguna al·legació, s’ha de procedir a notificar-ho a la persona al·legant en 
els termes que estableix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques. Tot seguit, s’ha d’esmenar la llista de persones 
admeses i excloses, i s’ha de publicar només l’esmena al tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament i al web municipal http://www.vall-llobrega.cat. 
 
S’adverteix que, en cas que les persones aspirants excloses inicialment, no esmenin 
dins d’aquest termini el defecte a elles imputable que hagi motivat la seva exclusió, 
es considerarà que desisteixen de la seva sol·licitud de participació en aquest procés 
selectiu. 
 
Tercer.- S’informa que la composició dels membres del Tribunal, així com el lloc i data 
de la seva constitució i inici de les actuacions s’acordarà en el corresponent Decret 
d’aprovació de la llista definitiva d’admesos i exclosos.  
 
 
 
 
Signat Electrònicament 

http://www.vall-llobrega.cat/
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