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Núm. de Decret i Data:
2021DECR000356 06/05/2021

Decret d’Alcaldia
Expedient número: X2021000229
Llista definitiva dels aspirants admesos i exclosos per a la provisió de quatre
llocs de treball de la categoria de recepcionistes per a la temporada de piscines
d’estiu (juny-setembre) i constitució d’una borsa de treball per llocs de treball
amb les funcions equivalents al subgrup C2
Antecedents
Vist que en data de 1 de març es va adoptar acord de la Junta de Govern Local,
mitjançant el qual es van aprovar les bases específiques per la provisió de quatre llocs
de treball de la categoria de recepcionistes per a la temporada de piscines d’estiu
(juny-setembre) i constitució d’una borsa de treball per llocs de treball amb les funcions
equivalents al subgrup C2.
Vist que en data de 13 d’abril les bases esmentades van ser publicades al Butlletí
Oficial de la Província de Girona núm. 49 CVE BOP-2021_0_49_1808.
Vist que en data 30 d’abril ha finalitzat el termini concedit per presentar esmenes o
reclamacions possibles a la llista provisional d’admesos/es i exclosos/es de la
convocatòria del procés selectiu esmentat.

AJUNTAMENT DE BREDA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://breda.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Fonaments de dret
Vista la normativa vigent en la matèria:
Decret 214/1990, de 30 de juliol pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei
de les entitats locals.
Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, de refosa en un text únic dels preceptes de
determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.
Reial Decret Llei 5/2015, de 30 d’octubre , pel qual s’aprova el Text Refós de L’Estatut
Bàsic de l’Empleat Públic.
Atès allò establert a les bases generals i específiques reguladores de la convocatòria.
RESOLC:
Primer.- Aprovar definitivament la següent relació de persones candidates admeses i
excloses de conformitat amb els requisits exigits a les bases de la convocatòria.
Relació d’aspirants admesos:
Cognom

Cognom

Nom

DNI

Gabasa

Terol

Marc

***5157**

Garcia

Lozano

Paula

***8106**

Garriga

Farré

Janna

***9062**
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Huecas

Cadefau

Monica

***1409**

Navarro

Rodriguez

Mario

***6483**

Cuni

Cotano

Maria

***4383**

Guñalons

Pascual

Armand

***8261**

Pascual

Moron

Irene

***3784**

Carrillo

Aira

Paula

***9645**

Serrat

Gutiérrez

Pau

***7609**

Serrat

Gutiérrez

Llibert

***9545**

Esteve

Rosell

Aina

***2212**

Aspirants admesos que resten pendents de realitzar la prova de nivell C1 de llengua
catalana:
Cognom
Perez

Cognom
Martinez

Nom
Adrian

DNI
***7375**
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Relació d’aspirants exclosos:
DNI
***6239**
***7526**
***4331**
***0973**
***7644**
***1811**
***5511**
***4652**

Motiu d’exclusió
Annex 1 no signat, Annex 2 no signat
Annex 1 no signat, Annex 2 no signat
No aporta ESO, Annex 1 no signat, Annex 2 no signat
Annex 2 no signat
Annex 1 no aportat, Annex 2 no aportat
Annex 1 no aportat, Annex 2 no aportat
Annex 1 no signat
Annex 1 no aportat, Annex 2 no aportat

Segon.- Convocar a la persona admesa amb DNI ***7375** per la realització de la
prova de nivell C1 de llengua catalana, el dia 13 de maig de 2021, a les 9:00 a l’edifici
de l’Ajuntament de Breda, situat a la Plaça de la Vila, 9 de Breda.
Tercer.- Determinar la següent composició del tribunal qualificador:
Càrrec
Presidenta
Vocal 1
Vocal 2
Secretària

Titulars
Sara Bombí Roca
David Roca Martí
Mercè Puyo Prior
Raquel Godoy Talleda

Suplents
Xavier Rodà Cotano
Pilar Auladell Zamora
Gemma Hernández Figuerola
Alejandro Llorente Barrio

El tribunal qualificador es reunirà en data de 14 de maig de 2021, per realitzar la
corresponent valoració de mèrits.
Quart.- Fer pública aquesta resolució, procedint a la seva publicació al tauler d’edictes
electrònic i a la pàgina Web de l’Ajuntament.
Signat i datat electrònicament

