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Ajuntament de GANDESA
Na Yolanda Sas Laudo, Secretária-lnterventora de I'Ajuntament de Gandesa,
comarca de la Terra Ata,

CERTIFICO:
Que el Sr. Alcalde-President ha dictat en data 22 de marg de 2022, la Resolució
que literalment transcrita, diu el següent:
RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA:

"Per Resolució de I'Alcaldia de data 1511212021 es van aprovar les bases
reguladores i la convocatória del procés selectiu per la provisió, mitjangant
concurs-oposició lliure, d'una plaga de Cap de la Brigada Municipal d'Obres de
I'Ajuntament de Gandesa.

Les Bases i la convocatória es van publicar íntegres en el Butlletí Oficial de la
Província de data 2711212021 i en el tauler d'anuncis i página web de
I'Ajuntament.

Un extracte de la convocatória es va publicar-se en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya de data 1810112022. El termini de presentació
d'instáncies era de 20 dies naturals a comptar des d'aquesta data.
Durant el termini de presentació d'instáncies, van presentar-se 8 sol.licituds
obrants a I'expedient.
De conformitat amb elque estableixen I'apartat 12i 13 de les bases reguladores
d'aquest procés selectiu i en ús de les atribucions conferides pels articles 21.19')
de la Llei 711985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Régim Local, 53.19)
del Decret Legislatiu 212003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova elText Refós de la
llei Municipal i de Régim Local de Catalunya, 55 del Decret214l1990, de 30 de
juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals
i d isposicions concordants;

RESOTC;

PRIMER: 1. Aprovar la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos en el
procés selectiu per la provisió, mitjangant concurs-oposició lliure, d'una plaga
de Cap de la Brigada Municipal d'Obres de I'Ajuntament de Gandesa, en els
termes següents:
-Aspirants admesos:
********6L
********6C
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*******9H
******* 1 V

*******5S

*******6V

-Aspirants exclosos oer no aoortar la

ació académica exioida a la base 7a

*******8V
*******5W

2.

Els aspirants exclosos poden presentar les al'legacions que considerin
convenients i/o apoftar la documentació esmentada a I'Ajuntament fins el 30 de
marg de 2022, inclós. Si no es presenta cap al.legació i/o no s'aporta la
documentació requerida dins delterminiestablert, la llista provisionald'admesos
i exclosos esdevindrá definitiva.

SEGON: Determinar que la composició del tribunal qualificador de dites proves
será la següent:
-President:

Titular: Sr. Joaquin Sala Alcoverro, Cap de la Brigada Municipal
d'Obres de

I'Aj

untament.

Suplent: Sr. Josep Folqué Blanch, Oficial de la Brigada Municipal
d'Obres de I'Ajuntament.
-Vocal-1:
Titular:
riscos laborals.

Sr. Jaume Solé AItadill, técnic en matéria de prevenció de

Suplent: Sr. Marc Solé González, AODL de I'Ajuntament
-Vocal-2:

Titular: Sr. JordiVentura Sansano, arquitecte técnic
Suplent: Sr. Lluís Avinyó Falcó, arquitecte técnic

2

Pl. de l'Ajuntament,

1.

Tels. 977 420 007 - 977 420

022

.

Fax977 421 257

.

43780 GANDESA

.

E-mail: ajuntament@gandesa.cat

#

Ajuntament de GANDESA
-Secretari:

Titular: Yolanda Sas Laudo, funcionária de I'Ajuntament.
Suplent: Josep Miquel Bauló Esquirol: funcionari de I'Ajuntament.

TERCER: Determinar que el lloc, dia i hora de celebració del procés selectiu
será el següent:

-Lloc: Sala de Sessions de la Casa Consistorial
Pl. de l'Ajuntament, 1, baixos

Gandesa

-Dia: 4 d'abril de 2022.
-Hora: 9:30

h

QUART: Publicar la present Resolució en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i
a la página web de l'Ajuntament de Gandesa (www.gandesa.cat),
respectivament.

CINQUÉ: Donar trasllat de la present Resolució als aspirants i als membres del
Tribunal Qualificador, respectivament.
Ho mana i signa I'Alcalde-President, a Gandesa, a vint-i-dos de marg de dos
mil vint-i-dos."

I perqué així consti, signo la present certificació, per ordre i amb el vist i plau
del Sr. Alcalde-President.
Gandesa, 22 de marg de 2022.
Vist i plau,

L'ALCALDE-PRESIDENT,

Certifico;
LA SECRETARA.

noz.
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