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RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA NÚM.                   /2017 

 

Finalitzat el termini de presentació d’instàncies per prendre part a la convocatòria pel 

procediment concurs oposició, d’una plaça de Tècnic/a Mitjà de Joventut (Grup A2), en regim 

laboral indefinit, amb una jornada de 37,5 hores setmanals distribuïdes de dilluns a divendres i 

reservada a promoció interna. Aquesta Alcaldia-Presidència fa pública la data, lloc i hora de les 

proves selectives, llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, i el nomenament dels membres 

del Tribunal Qualificador de la convocatòria, a saber: 

 

Per tot això i en ús de les facultats que em són conferides per l’ordenament jurídic vigent,  

 

DECRETO: 

Primer:  Que el concurs oposició es realitzarà en els dies, hores i llocs següents: 

 

Prova de coneixements generals i prova pràctica  

 

28 de setembre de 2017 

Lloc: Casa Consistorial, Plaça de l’Església, 2. 

Hora: 9:00h 

 

A continuació es farà la valoració de mèrits i entrevista personal. 

 

Segon: Aprovar la llista provisional d’admesos i d’exclosos del concurs oposició, d’acord amb el 

següent detall: 

 

Relació d’admesos 

 

ASPIRANTS 

GRANADOS SANCHEZ, VERONICA 

 

Relació d’Exclosos 

 

Cap. 

 

Tercer: Determinar que el Tribunal Qualificador estarà integrat pels membres següents: 

 

President:  senyor Joaquim Rosell López, secretari de la Corporació. 

suplent: senyor  Marcel Solé i Pareras, cap de Recursos Humans. 

 

Vocals: senyora Isabel Mas i Parés, interventora de la Corporació. 

 suplent:   senyor Pere Espaulella i Afán de Rivera, tècnic de Serveis Econòmics. 

  

 Senyora Rosó Borràs Ruz, membre designada per l’Escola d’Administració Pública 

de Catalunya. 

 suplent: senyora Ana Maria Blasco Fraile. 
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 senyor Albert López Sánchez, membre designat per la Direcció General de Joventut. 

 suplent: senyor Manel Ros Biosca.  

   

Secretària: senyora Teresa Salvador Orra, tècnica mitjana de Recursos Humans. 

suplent: Dulce Troyano Crespo, administrativa de Secretaria.  

 

Quart: Establir un termini de deu dies hàbils a comptar de l’endemà d’aquesta resolució per 

esmenar i aportar la documentació que no s’hagi pogut aportar en el termini de presentació de 

sol·licituds. 

 

 

Els aspirants podran recusar als membres del Tribunal, quan concorrin les circumstàncies previstes 

a l’article 24 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic. 

 

Ho mana i signa la Sra. alcaldessa, en el lloc i data indicats a l’encapçalament, davant meu el 

secretari (ef), que en dono fe. 

Davant meu,        

El secretari (ef),      L’alcaldessa, 

 

      

  

 

 

Joaquim Rosell López     Meritxell Budó Pla 
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