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Expedient RRHH2022000078 

 
 

ANUNCI 
 
Aprovació definitiva de la llista d'admesos i exclosos del procés selectiu 
de dues places de peó de la brigada. 
 
Per acord la Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 31 de 
març de 2022 es van aprovar les bases elaborades reguladores de la 
convocatòria pública del procés de selecció per la cobertura definitiva de dues 
places de peó de la d’obres i serveis, corresponent a l’Oferta Pública 
d’Ocupació 2019 i que han de regir el corresponent procediment. 
 
En data 13 d’abril de 2022 es va publicar al BOP de Girona número 72, les 
bases íntegres i la convocatòria del procés selectiu, i l’extracte el mateix al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, número 8651 del 21 d’abril de 2022. 
 
Mitjançant decret núm. 2022LLDC004056, de 15 de juny de 2022, s’aprova la 
llista provisional d’admesos i exclosos. 
 
Finalitzat el termini d’al·legacions, es proposa resoldre les esmenes 
presentades i es procedeix a aprovar la llista definitiva d’aspirants admesos i 
exclosos per a participar en el procés selectiu de dues places de peó de la 
brigada d’obres i serveis. 
 
Per tot això, la Regidoria delegada del servei de Recursos Humans, per 
delegació de l'Alcaldia Presidència, resol: 
 
Primer.- Declarar aprovada la llista definitiva  d’instàncies admeses i excloses 
la qual s’exposarà al tauler d’anuncis electrònic de l’Ajuntament i que quedarà 
establerta de la següent forma: 
 
ASPIRANTS/ES ADMESOS/ES: 
 

NIF REDUÏT INTERESSAT/ADA 

***4287** ARDERIU VIUDES JOSEP 

***5709** CASALS VILANOVA MIQUEL 

***5232** DE LA HIGUERA GARCIA GUILLERMO 

***0609** EL GHARBAOUI DALHI MOHAMMED 

***5756** EL HANNACH IDIR ISMAIL 

***1344** EREÑAS ISIL MARC 

***4048** GARCIA VILARDELL OSCAR 

***4806** GIMENEZ GONGORA SONIA 

***3977** GUILLAMET CROS JUAN 
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***5034** LLORENS JUANOLA CARLES 

***5717** LOPEZ MARIN IVAN 

***9575** MORENO RAMOS CARLOS 

***2829** OBIOL OLIVA CARLOTA 

***3559** PAGES COMELLAS JORDI 

***4708** RUIZ FERNANDEZ FLORENCIO 

***5334** SERRA CASADEVALL CARLOS 

***4461** TERRADAS SASTRE JAVIER 

***6113** TRUJILLO GARCIA MANUEL 

 
ASPIRANTS/ES EXCLOSOS/ES:  
 

NIF REDUÏT INTERESSAT/ADA Motiu 

***5816** SOUZA  MARCELO 1 

 
Motius d’exclusió: 
1.- No presenta homologació del títol corresponent 
 
 
ASPIRANTS QUE HAN DE REALITZAR LA PROVA DE CATALÀ: 
 

NIF REDUÏT INTERESSAT/ADA 

***5756** EL HANNACH IDIR ISMAIL  

***9575** MORENO RAMOS CARLOS  

***3559** PAGES COMELLAS JORDI  

***6113** TRUJILLO GARCIA MANUEL  

 
 
Els aspirtants que a través del Registre d’entrada abans de la 
convocatòria de la prova de llengua catalana, presentin la documentació 
que acrediti el nivell bàsic de català (A2 – MECR), estaran exempts de fer 
la citada prova, sempre i quan l’aspirant estigués en possessió d’aquest 
en data de finalització del termini de presentació d’instàncies.  
 
 
Segon.- Establir que la prova de coneixements de llengua catalana s’iniciarà el 
dia 20 de juliol de 2022 a les 8.00 hores del matí, a les dependències del 
Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer i Balaguer, ronda Sud, núm. 3 de 
Figueres. 
 
Tercer.-  Les persones admeses per concurs-oposició s'hauran de presentar el 
dia 20 de juliol de 2022 a les 11:00 hores del matí a les dependències del 
Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer i Balaguer, ronda Sud, núm. 3 de 
Figueres.  
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Quart.- Establir que el Tribunal designat per a la qualificació dels exercicis i 
mèrits dels aspirants a les places convocades es constituirà el dia 20 de juliol 
de 2022 a les 8:00 a les dependències del Centre de Formació Integrat Ferran 
Sunyer i Balaguer, ronda Sud, núm. 3 de Figueres.  
 
Presidenta: Sr. Isidre Joher Sala 
Presidenta suplent: sr. Josep Navarro Tavera 
  
Vocal titular: Sr. José Arenas Exposito   
Vocal suplent: Sr. Miguel Guerrero Reyes  
     
A proposta de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya: 
Vocal titular: Sr. Jordi Collell Güell    
Vocal suplent: Sr. Jordi Sances Jiménez  
 
Tècnic especialista: Sr. Marcelino Ceballos Ramiro 
 
Secretaria titular: Sra. Carmen Cristina Garriga Asensio    
Secretari suplent: Sr. Josep Maria Sais Villanueva    
 
Podrà assistir al tribunal, amb veu però sense vot, un membre de la Junta de 
Personal o del Comitè d’Empresa.  
 
Cinquè.- Publicar aquest decret al tauler d’anuncis electrònic de l’Ajuntament. 
 
 
Agnes Llado Saus 
Alcaldessa Presidenta 
 
Signat electrònicament 
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