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ANUNCI
Es posa en general coneixement que l’Alcaldia, en data 17 de febrer de 2022, ha dictat, entre
d’altres, una Resolució, la part dispositiva de la qual és del següent tenor literal:
«Primer. Aprovar la relació provisional d'aspirants admesos i exclosos del procés de selecció per a
la cobertura d’una plaça de tècnic/-a mitjà/-ana arxiver/a amb caràcter interí fins a la provisió de
la plaça, enquadrada dins l’escala d’administració especial, sots escala tècnica, grup de classificació A, sots grup A2 :
A) Aspirants admesos:
Almecija Mora, Francesc

XXX0375XX

Anso Garcia, Enric

XXX5507XX

Ceña Torne, Laura

XXX3956XX

Lluis Salvadó, Joan

XXX9541XX

Mariscal Uceda, Manuel

XXX3755XX

Marti Pou, Sara

XXX5607XX

Massaguer Cassola, Oleguer

XXX3872XX

Muñoz Sanz, Elisabet

XXX3065XX

Tallon Haddad, Aaron

XXX2542XX

B) Aspirants exclosos:
Coll Puig, Sara, XXX4680XX, per no acreditar estar en possessió de la titulació requerida, de
conformitat amb la base quarta, apartat b), de les bases específiques de la convocatòria.
S’atorga un termini de deu dies, a partir de la publicació de la part dispositiva d’aquesta resolució
en el tauler d’anuncis de la Seu electrònica d’aquesta Corporació per aportar la documentació
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requerida. Si transcorregut aquest termini no s’hagués presentat, els/les aspirants quedaran
exclosos/-ses definitivament.
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Segon. Nomenar el Tribunal Qualificador que es constituirà per valorar el procés selectiu, el qual
estarà integrat pels següents membres:
 President:
 Titular: Sra. Marta Molins Paronella
 Suplent: Sra. Montserrat Moncho i Sala
 Vocals:
 Titular : Sr. Emili Tapias Sola
 Suplent: Sra. Assumpció Massaguer Ferrer
Titular: Sra. Flora Haro Velasco
Suplent: Albert Gutiérrez Galisteo
 Secretària titular, amb veu però sense vot:
 Titular: Sra. Elena Sanmartín Navarro
 Suplent: Sra. Ana M. Calvo Serrano
El Tribunal Qualificador podrà disposar de la incorporació per a les seves tasques, d’assessoria
especialitzada, per a totes o alguna de les proves.
Els membres del Tribunal es poden abstenir i els aspirants poden recusar-los si concorre alguna de
les circumstàncies previstes en els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de Règim
Jurídic del Sector Públic (LSJSP).
En cas que algun dels membres del Tribunal incorri en qualsevol de les circumstàncies
assenyalades en l’article esmentat s’abstindrà de participar en el procés selectiu i ho comunicarà
al president del Tribunal que resoldrà el que sigui procedent.
Els/les aspirants podran promoure la recusació dels membres del Tribunal en qualsevol moment
del procés selectiu, de conformitat amb el que disposa l’article 24 de la Llei abans citada.
Tercer. Convocar els membres del Tribunal qualificador de les proves per a la seva constitució en
el lloc , dia i hora següents:
Lloc: Centre Innova. Carrer Torres Quevedo, 16, Pineda de Mar.
Data: 25 de març de 2022
Hora: 8,45h
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Quart. Convocar els/les aspirants admesos/es per dur a terme els exercicis del procés selectiu
corresponents a la fase d’oposició, de conformitat amb la base específica vuitena reguladora del
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procés selectiu, en la data, hora i lloc següents:
- Prova teòrica (primer exercici): dia 25 de març de 2022, a les 9’00 hores, al C/Torres Quevedo,
16, (a l'edifici Innova), de Pineda de Mar.
- Prova teòrica (segon exercici): dia 4 d’abril de 2022, a les 9’00 hores, a determinar.
- Prova pràctica (tercer exercici): dia 6 d’abril de 2022, a les 9’00 hores, a determinar.
Cinquè. Acordar que en el cas que no hi hagin al·legacions en el termini de 10 dies hàbils a
comptar a partir de l’endemà de la darrera publicació de la present resolució al tauler d’edictes de
la Seu electrònica de la Corporació, la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos esdevindrà
definitiva, sense que calgui dur a terme cap altre acte o acord.
Sisè. Notificar aquesta resolució als membres del Tribunal perquè en prenguin coneixement i
procedir a la seva publicació en el tauler d’edictes de la Seu electrònica de la Corporació la qual
cosa substitueix la notificació personal als interessats tal com es desprèn de l’article 42 de la Llei
39/2015, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Setè.-Determinar que els anuncis successius es publicaran al tauler d’edictes de la Seu electrònica
de la Corporació. D’acord amb allò regulat a l’article 45.1.b) de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre,
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la publicació d’aquesta
resolució, substitueix la notificació individual a les persones interessades.
Vuitè. Contra la resolució d’alcaldia que es dicti en relació a l’aprovació de la llista provisional
d’admissions i exclusions, per tractar-se d’un acte de tràmit no qualificat, no es pot interposar cap
recurs, si bé podrà al·legar-ne l’oposició al mateix per a la seva consideració en la resolució que
posi fi a al procediment, i en el recurs administratiu que, si és el cas, s’interposi contra la mateixa.
Tot això, sense perjudici d’exercitar qualsevol altre recurs que s’estimi procedent.»

F_FIRMA_4
Signat electrònicament per:
Alcalde-President
Xavier Amor Martín
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