
ANUNCI

Per Decret d’alcaldia núm. 2023/55, de 30 de gener, s’aprova la llista provisional de 
persones admeses i excloses al procés selectiu d’una plaça Tècnica mig de gestió 
adscrita a l’àrea de Comunicació:

“RESOLUCIÓ D’ALCALDIA                               
     
PROCÉS D’ESTABILITZACIÓ D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A MIG DE GESTIÓ, 
ADSCRITA A L’ÀREA DE COMUNICACIÓ, PERSONAL FUNCIONARI, GRUP A2, 
DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀLIA DE 
RONÇANA, MITJANÇANT CONCURS DE MÈRITS

LLISTAT PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS

De conformitat amb les bases de la convocatòria del procés de selecció per 
l’estabilització d’una plaça de Tècnic/a mig de gestió, adscrita a l’àrea de 
Comunicació, de la plantilla de personal funcionari, grup A2, mitjançant concurs de 
mèrits, aprovades per la Junta de Govern Local en data 24 de novembre de 2022, i 
fent ús de les atribucions que tinc conferides per la legislació vigent.

Es fa publica la llista provisional de les persones aspirants admeses i excloses i 
s’exposa al Tauler d’anuncis de la seu electrònica de la Corporació i a la web 
municipal www.ser.cat, als efectes que es puguin formular reclamacions en el 
termini de deu dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta 
resolució. 

Les dades personals es publiquen d’acord amb la disposició addicional setena de la 
Llei 3/2018 de 5 de desembre.

En exercici de les competències que tinc atribuïdes per l’article 53, núm. 1, i) del 
Text refós de la Llei municipal i de Règim local de Catalunya, aprovat per Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i l’article 82 del Reglament de personal, 

RESOLC,

Primer.- Aprovar provisionalment la llista de persones aspirants admeses i excloses, 
del procés de selecció, per l’estabilització d’una plaça Tècnic/a mig de gestió, 
adscrita a l’àrea de Comunicació, de la plantilla de personal funcionari, grup A2, 
mitjançant concurs de mèrits, segons els llistats següents:

Admeses:

DNI Aspirant
Coneixements llengua 
catalana

4.....63X Vives Espero, Carolina Exempta
464.....J Ventura Termes, Laura Exempta

Excloses:
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Registre 
entrada Motiu Coneixements 

llengua catalana

2022/8559

Manca la presentació de:          
- Manca còpia del títol oficial
- Instància normalitzada
- Justificant pagament drets examen*
- Quadrant d'autovaloració de mèrits 

normalitzat      

Exempt 

2022/8681-
8700

Manca la presentació de:  

- Justificant pagament drets examen*

Exempta 

2022/8703

Manca la presentació de:  
- Fotocòpia DNI        
- Manca còpia del títol oficial
- Instància normalitzada
- Justificant pagament drets examen*
- Quadrant d'autovaloració de mèrits 

normalitzat   
   

No exempta 

*La manca de pagament dels drets d’examen únicament es podrà esmenar amb la 
presentació d’un justificant que el pagament s’ha realitzat dins del termini de 
presentació de sol·licituds que va finalitzar el dia 10/01/2023 o justificant que dins 
d’aquest termini s’estava en situació d’atur aportant documentació oficial que així 
ho acrediti.

Segon.- Concedir a les persones aspirants excloses un termini de deu dies hàbils, 
a comptar a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci a la tauler d’anunci 
de la seu electrònica de l’Ajuntament, per formular les reclamacions i al·legacions 
oportunes i esmenar els defectes que s’hagin produït respecte els requisits per 
participar a la convocatòria. 

Les al·legacions presentades s’hauran de resoldre en el termini de 20 dies següents 
a la finalització del termini per a la presentació. Transcorregut aquest termini sense 
que s’hagi dictat resolució, les al·legacions s’entenen desestimades. En el supòsit 
que no es presentint reclamacions la llista provisional d’aspirants d’admesos i 
exclosos s’entendrà elevada a definitiva. 

Tercer.- Establir la composició del tribunal qualificador, format per les persones 
següents, d’acord amb la base novena:

President: Sr. Sergi Ferrer Polo, Tècnic d’Administració General, de l’Ajuntament de 
Santa Eulàlia de Ronçana.

o Suplent: Sra. Maria Poble Noguera, Cap de Serveis Territorials de 
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana.
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Vocal: Sr. Bernat Calpe Palma, Cap de Serveis Econòmics de l’Ajuntament de Santa 
Eulàlia de Ronçana.

o Suplent: Sr. Cristina Fígols Querol, Tècnica de Medi Ambient de 
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana.

Membres designats per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya; 

Vocal:  Sr. Eladi Torres Gonzalez, Àrea de Serveis Socials, de l’Ajuntament de 
Barcelona.

o Suplent: Sra. Sandra Pérez Herena, Departament de Drets Socials, 
de la Secretaria General de la Generalitat de Catalunya.

Es designa com a Secretària amb veu i sense vot: Sra. Montserrat Bautista Pérez, 
Tècnica auxiliar de Recursos Humans de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana.

o Suplent: Lurdes Gimeno Maspons, Tècnica auxiliar de Serveis 
Generals de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana.

El tribunal podrà disposar la incorporació d’assessors especialistes perquè 
col·laborin amb els seus membres en la valoració.

Quart.- El tribunal es constituirà per la valoració dels mèrits presentats per les 
persones aspirants, el dijous 9 de març de 2023, a les 10h al Centre Cívic i Cultural 
La Fàbrica.

Cinquè.- Publicar aquesta resolució al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina 
web (www.ser.cat).

L’acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat 
separadament. Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol 
altre recurs ajustat a dret.”

Lurdes Gimeno Maspons
Secretària accidental

Signat i datat electrònicament
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