ÈLIA MASSÓ I TAMAYO, Secretària-interventora de l’Ajuntament de Riudellots de la
Selva, CERTIFICO:
Que l’Alcaldessa-Presidenta de la Corporació, va dictar la resolució que a
continuació es transcriu íntegrament i literalment:
“RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA 2018/253
Riudellots de la Selva, 19 d'abril de 2018
LLISTAT PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS A LES PROVES DE SELECCIÓ
D'UNA PLAÇA D'ARQUITECTE MUNICIPAL

Elia Masso i Tamayo
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Vista la proposta de resolució núm. PRP2018/380 d’aquesta mateixa Alcaldia, de
data 17 d'abril de 2018.
Havent finalitzat el termini hàbil per a la presentació de sol·licituds per a participar
en el procés selectiu convocat per Resolució d’aquesta Alcaldia número 2018/144
de 20 de febrer de 2018, pel nomenament interí d’un/a funcionari/a tècnic/a
superior d’arquitecte.
De conformitat amb el que s’ha exposat; la sotasignada Alcaldessa HE RESOLT:
PRIMER.- Aprovar la següent relació provisional d’aspirants admesos/es i
exclosos/es per a participar en el procés selectiu:
ADMESOS/ES:
DNI
*****438N
*****872G
*****099A
*****964H
*****048B
*****097S
*****404G
*****521H
*****216F
*****752P
*****905T
*****109G
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EXCLOSOS/ES:
DNI

MOTIU

*****186Y

Sol·licitud presentada fora de
termini: 29/03/2018 amb Registre
d’entrada 1985

SEGON.- Declarar exempts de la realització de la prova d’acreditació de
coneixements orals i escrits de llengua catalana, a tots/es els/les aspirants
admesos/es.
TERCER.- Designar els/les membres que a continuació s’esmenten per a
integrar el tribunal qualificador:

Elia Masso i Tamayo
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* President/a:
- Titular: Jordi Roca Casademunt, Arquitecte de la Diputació de Girona
- Suplent: Josep Maria Fina Segura, Arquitecte de la Diputació de Girona
*Secretari/a: (sense dret a vot)
-Titular: Sra. Èlia Massó i Tamayo, Secretària de l’Ajuntament de
Riudellots de la Selva.
-Suplent: Sra. Sara Jordà i Casas, Secretària de l’Ajuntament de La
Cellera.
*Vocals:
- Titular: Laia Llagostera Pagès, Arquitecte de l’Ajuntament de Quart
- Suplent: Maria Rosa Sanglas Garangou, Secretària de l’Ajuntament de
Vilobí d’Onyar.
*Vocals: Designats per l’Escola d’Administració Pública
Catalunya:
- Titular: Manel Alemany Masgrau, Arquitecte del Consell Comarcal
Gironès
- Suplent: Víctor Alegrí Sabater, Arquitecte del Departament
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Delegació Territorial
Govern a Girona

de
del
de
del

QUART.- Determinar que la segona prova tingui lloc el proper dia 18 de
maig de 2018 a les 10:00 hores, a la Casa de Cultura de Riudellots de la Selva
(C/Major,19), restant-hi convocats, mitjançant la present resolució, tant els
membres del tribunal, com els/les aspirants admesos.
CINQUÈ.- Apercebre els/les aspirants que per a cada exercici els aspirants
seran citats mitjançant crida única i s’identificaran amb el corresponent document
d’identitat. Sempre es seguirà l’ordre correlatiu que resulti de la presentació de
sol·licituds de participació en el procés selectiu segons el número atribuït de
registre d’entrada de document. Llevat dels casos de força major degudament
acreditats i valorats lliurement pel tribunal, la no presentació d’un aspirant a
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qualsevol dels exercicis en el moment de ser cridat, determinarà automàticament la
pèrdua del dret a participar en aquest exercici i en els successius i, en
conseqüència, quedarà exclòs del procediment selectiu.
SISÈ.- Els aspirants disposen d’un termini de deu dies hàbils, a partir de la
publicació a la seu electrònica de l’Ajuntament de Riudellots, per formular
reclamacions o esmenes.
SETÈ.- Publicar aquesta resolució al Taulell d’anuncis electrònic i a la seu
electrònica de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, i informar-ne al Ple municipal
en la primera sessió ordinària que tingui lloc.”

I perquè així consti i produeixi els efectes oportuns, lliuro el present certificat,
d’ordre i amb el vistiplau de l’Alcaldessa-Presidenta.

Elia Masso i Tamayo
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Riudellots de la Selva, 19 d'abril de 2018
Vist i plau
Montserrat Roura i Massaneda
Alcaldessa
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Ho certifico
Èlia Massó i Tamayo
Secretària-interventora
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