
Ajuntament d’Agullana 
 

Exp: X2022000356 
 

DECRET D’ALCALDIA 458 

 
 

Identificació de l'expedient.- 

 
Expedient relat iu a la convocatòria de concurs lliure per cobrir amb 

caràcter temporal i en la modalitat de contracte de relleu, una plaça 
d’agutzil municipal .- Decret  llista provisional d’admesos/es i exclosos/es, 

designació comissió valoració i fixació dat a. 

 
 

Fets.- 
 
Per Decret d’Alcaldia núm. 437, de 28 de novembre de 2022, es va 

aprovar la convocatòria de concurs lliure per cobrir amb caràcter 
temporal i en la modalitat de contracte de relleu, una plaça d’agutzil 

municipal, amb una vigència màxima de 3 mesos. Així mateix, 

s’aprovaren les bases de selecció que han de regir la convocatòria. 
 

La convocatòria i les bases íntegres han estat publicades al BOP de 
Girona núm. 229, de 30 de novembre de 2022 (núm. edicte 10575). 

 

En virtut del que disposen les Bases que regeixen el concurs, aprovades 
per Decret d’Alcaldia núm. 437 de 28 de novembre de 2022, i ateses les 

sol·licituds presentades, correspon ara aprovar la llista provisional 

d'admesos/es i exclosos/es, així com la composició de la comissió de 
valoració i el dia, en què aquesta es const ituirà i reunirà. 

 
 

Fonaments de dret.- 

 
- Bases del concurs convocat per a la convocatòria de concurs lliure per 

cobrir amb caràcter temporal i en la modalitat de contracte de relleu, 
una plaça d’agutzil municipal , aprovades per Decret d’Alcaldia Núm. 437 
de 28 de novembre de 2022. 

- Llei 7/85, de 2 d'abril, de bases de règim local. 
- Decret Legislat iu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de 

la Llei Municipal i de règim local de Catalunya. 

- Real Decret 5/2015, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de 
l'EBEP. 
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- Decret 214/90, pel qual s'aprova el Reglament de Personal al servei de 

les Ent itats Locals. 
- Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. 

- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administrat iu comú. 

Per tot això per la present  
 

 

RESOLC: 

 
Primer.- Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos: 
 

Aspirants admesos: 

 
NÚM. ATORGAT 

(per ordre de RE) 
NOM I COGNOMS DE 

L’ASPIRANT 

DNI 

1 RAFAEL GARCIA CABRERA ***4548** 

2 JUAN JOSE PEREZ MERINO ***3650** 

3 FERNANDO GUERRERA DE LA 

FUENTE 

***6257** 

4 MARC TRÀFACH CROSAS ***1807** 

 

Aspirants exclosos: 
 

Núm. Nom i cognoms de l’aspirant DNI Motiu d’exclusió 

 
NÚM NOM I COGNOMS DE 

L’ASPIRANT 

DNI MOTIU 

D’EXCLUSIÓ 

- - - - 

    

 
 

 

D’acord amb allò establert a la base 4a de les que regeixen el procés 

selectiu, la present resolució es publicarà en el tauler d’edict es de la 
corporació (i també de l’electrònic) i es concedirà un termini de 5 dies 

hàbils per presentar possibles esmenes i/o reclamacions, que començarà  

a comptar a part ir de l’endemà de la seva publicació en el tauler 
d’edictes electrònic. 

La publicació de l’esmentada resolució en el tauler d’edictes electrònic  

serà determinant de l’inici dels terminis a efectes de possibles  
impugnacions o recursos.  
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El mateix òrgan acceptarà o refusarà les reclamacions formulades. Les 

reclamacions presentades seran resoltes en el termini màxim de trenta 
dies, t ranscorregut el qual, sense que s'hagi dictat resolució, s'entendran 

desest imades i es considerarà elevada a definit iva la llista d’aspirants 

admesos i exclosos i no caldrà tornar a publicar-la. Si se n’accepta 
alguna, s’elaborarà una nova llista d’admesos i exclosos definit ivament i 

es farà pública novament en el tauler d’edict es electrònic i a la pàgina 
web municipal. 

 
En cas que no es presenti cap reclamació, la llista prov isional passarà a ser 

definitiva. 

 

Segon.- Designar la comissió de valoració, la qual estarà composta per les 

següents persones: 

 

 Presidenta 
Glòria Verdú Torrent 

 

 Vocals designats per l’ajuntament 

Josep M. Viñas Homs 

Anna M. Batlle Mallol 

 

 Secretària 

Anna M. Batlle Mallol 

 

Tercer.- Fixar com a data de const itució de la comissió de valoració de la 

fase de concurs el dia 28 de desembre de 2022, convocant als seus 

membres a l’ajuntament. 
 

Quart.- Publicar el contingut de la present resolució al tauler d’edictes de 

la corporació, a l’e-tauler municipal i al web municipal. 

 
Cinquè.- Comunicar la present resolució als membres de la comissió de 

valoració, als efectes oportuns. 
 

 

 

Agullana, a la data de la signatura electrònica. 

L’Alcalde 

Josep Jovell i Pujulà 
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