
 

 

 

 

 

 

 

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 número 

2020DECR000467 de data 7 de juliol de 2020, que a continuació es transcriu 

íntegrament i literalment: 

 

“RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA  

 

LLISTAT PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS A LES PROVES DE SELECCIÓ 

D’UNA PLAÇA DE CONSERGE EN RÈGIM DE FUNCIONARI INTERÍ PER PROGRAMES, 

DESIGNACIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR I DETERMINACIÓ DEL DIA DE LES 

PROVES 

 

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 

2020DECR000195 de data 9 de març de 2020, per a la selecció de dues places de 

vigilant municipal en règim de funcionari interí per programes. 

 

Vist el que disposa la base cinquena de la convocatòria, l’article 78 del Decret 

214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del Personal al Servei de 

les Entitats Locals, i l’article 21.1g) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les 

Bases de Règim Local. 

 

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 que serà exposada al públic al 

Tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en l’E-tauler de la pàgina web de la corporació: 

 

ADMESOS/ES: 

 

NOM D.N.I 

ROBLEDILLO MARTÍNEZ AGUSTÍ ***9621** 

VALLS CORNEY ROSER ***5711** 

VEHI SOLER MERCE ***0426** 

GAROLERA BOIX EMMA ***8956** 

CORTADA GAMERO JOAN ***2047** 

TORRES SANCHEZ MARIA CARMEN ***7313** 



 

 

 

 

 

 

 

ROSSELL GONZALEZ SANTIAGO ***9634** 

VIDAL DELGADO MONTSERRAT ***6108** 

ALBA DIAZ ORIANA ***8053** 

TARRES PUJOL IMMACULADA ***6668** 

BARBA LARREA CESAR-MANEL ***3839** 

GOMEZ PONCE LLUIS ***5993** 

JIMENEZ I XIFRA CARLA ***9685** 

BALACEANU CONSTANTA CATALINA ****1848* 

ALVAREZ ALVAREZ DOMINGO ***9685** 

GARCIA CORREA NADIA ***4833** 

CANYIGUERAL BARNÉS CARME  ***8494** 

CHICANO ORTEGA SONIA EDUVIGIS ***5138** 

CUENCA TORRES CRISTINA ***1810** 

FONT PUIG MARCEL ***0215** 

RODRIGUEZ ESPINOSA JUAN JESUS ***5298** 

ROJAS GONZALEZ MARIA REMEDIOS ***5899** 

RUEDA VEREDAS JESUS ***6783** 

DIAZ SANCHEZ ALBA ***4341** 

MAYA MAYA ANTONIO ***2629** 

BOIX LLEBOT ROSA ***7175** 

MOHEDANO VALLEJO EDUARD ***1099** 

COSTAS PUJOL NINA ***3579** 

PARE GRIERA DAN ***4591** 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

EXCLOSOS/ES: 

 

NOM D.N.I. CAUSA D’EXCLUSIÓ 

CEBALLOS PORTILLO MARIO 

***7346** 

- Manca Model I 

(Declaració responsable 

incompatibilitat) 

BAQUERO BARBERO HECTOR 

***4735** 

- Manca Model I 

(Declaració responsable 

incompatibilitat) 

MARTRA GAMELL FRANCISCO 

***0284** 

- Manca Model I 

(Declaració responsable 

incompatibilitat) 

-Manca certificat negatiu 

de Delictes de Naturalesa 

Sexual 

VILANOVA TRUJILLO ROBIN 

***7344** 

- Manca Model I 

(Declaració responsable 

incompatibilitat) 

 

CASAS MARGAIS JORDI 

***2541** 

-Manca certificat negatiu 

de Delictes de Naturalesa 

Sexual 

RAMIREZ FERNÁNDEZ DANIEL ***7508** 

-Manca certificat negatiu 

de Delictes de Naturalesa 

Sexual 

COT SUÑÉ JONATAN ***4599** 

-Manca certificat negatiu 

de Delictes de Naturalesa 

Sexual 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 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, excepte els que es detallen a continuació:  

 

NOM I COGNOMS D.N.I. 

VALLS CORNEY ROSER ***5711** 

CORTADA GAMERO JOAN ***2047** 

ALBA DIAZ ORIANA ***8053** 

ALVAREZ ALVAREZ DOMINGO ***9685** 

CHICANO ORTEGA SONIA EDUVIGIS ***5138** 

ROJAS GONZALEZ MARIA REMEDIOS ***5899** 

DIAZ SANCHEZ ALBA ***4341** 

MAYA MAYA ANTONIO ***2629** 

 

  TERCER.- Designar els/les membres que a continuació s’esmenten per a 

integrar el tribunal qualificador: 

 

* President/a: 

-Titular: Sra. Èlia Massó i Tamayo, Secretària de l’Ajuntament de Riudellots de la 

Selva. 

-Suplent: Sra. Montserrat Fàbrega i Comas, Tècnica de l’Administració General de 

l’Ajuntament de Riudellots. 

 

* Vocal proposat per l’Escola d’Administració Pública: 

- Titular: Sra. Sandra Giralt Bosch, Ajuntament de Brunyola 

 - Suplent: Sra. M. Rosa Sanglas Garangou, Ajuntament de Massanes 

 

* Vocal proposat pel Consell Comarcal de la Selva: 

- Titular: Sr. Ricard Galceran Rabert, Oficial de manteniment 

- Suplent: Sr. David Güell López, Oficial de manteniment 

 

 QUART.- Declarar els aspirants admesos que no han acreditat tenir 

coneixements orals i escrits de llengua catalana i que han de realitzar la prova 

d’acreditació de coneixements orals i escrits de llengua catalana, que es realitzarà 

el proper dia 29 de juliol de 2020 a les 8:00 hores a l’Ajuntament de 

Riudellots de la Selva (Plaça de l’Ajuntament, 1), restant-hi convocats, 

mitjançant la present resolució, així com convocar els membres del tribunal. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 CINQUÈ.- Determinar que el segon exercici, es duran a terme el proper dia  

29 de juliol de 2020 a les 10:00 hores, a la sala polivalent de l’Ajuntament 

de Riudellots (plaça de l’Ajuntament, 1), restant-hi convocats, mitjançant la 

present resolució, els/les aspirants admesos.  

 

L’ordre d’actuació dels aspirants es farà per número de registre d’entrada de 

l’Ajuntament de Riudellots, de les sol·licituds presentades per formar part del 

procés de selecció. 

 

 SISÈ.- Determinar que el tercer exercici, es durà a terme el proper dia  29 

de juliol de 2020 a les 12:00 hores, a la sala polivalent de l’Ajuntament de 

Riudellots (plaça de l’Ajuntament, 1), només pels candidats que superin el 

segon exercici. 

 

 SETÈ.- Apercebre els/les aspirants que segons disposa la base vuitena de les 

bases generals que regeixen el procés selectiu, per a cada exercici els aspirants 

seran citats mitjançant crida única i s’identificaran amb el corresponent document 

d’identitat. Els aspirants que no compareguin en el lloc, data i hora assenyalats, 

fins i tot per raons de força major, seran definitivament exclosos del procés 

selectiu. En qualsevol moment els Tribunals podran requerir als/les opositors/es 

l’acreditació de la seva personalitat.  

 

 VUITÈ.- Els aspirants que han estat declarats exclosos/es disposen d’un 

termini de deu dies hàbils, a partir de la publicació a la seu electrònica de 

l’Ajuntament de Riudellots, per tal d’esmenar les faltes que calgui o acompanyar els 

documents que siguin preceptius i/o presentar reclamacions.  

  

NOVÈ.- Publicar aquesta resolució al Taulell d’anuncis electrònic i a la seu 

electrònica de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, de conformitat amb l’establert 

a la base cinquena 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. 

 

 

Datat i signat electrònicament. 
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