DECRET D’ALCALDIA
Procediment: Procés selectiu per la cobertura amb caràcter interí del lloc de treball de
secretaria de classe tercera (Secretaria-intervenció) de l’Ajuntament de Puig-reig
MOTIVACIÓ
Atès que en data 6 d’abril de 2022 es va publicar en el DOGC l’anunci per la
convocatòria del procés selectiu referenciat i en data 7 d’abril es va publicar en el
Butlletí oficial e la província de Barcelona i en la pagina web a fi que es poguessin
presentar sol·licituds de participació en el termini de 20 dies naturals.

Atès que s’ha acreditat que es disposava del nivell de català de les dues
aspirants que constava que havien de realitzar la prova.
Atès el que disposa l’article 78 del Decret 214/1990, 30 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals i l'article
21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local.
DISPOSICIÓ
PRIMER.- Aprovar la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos que han
presentat sol·licitud per participar en el procés selectiu de l'esmentada
convocatòria, i que és la següent:
A. ASPIRANTS ADMESOS, amb indicació de l’acreditació o no del nivell de

català requerit:

CIF

Nom

Registre d'Entrada Observacions

1

*****799J

R.V.A.

2022-E-RE-353

2

*****769J

I.P.C.

2022-E-RE-374

3

*****470P M.M.C.

2022-E-RE-400

4

*****023Q R.G.C.

2022-E-RC-406

5

*****914M A.B.M.

2022-E-RE-409
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En data 28 d’abril de 2022 es va publicar al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de
Puig-reig la llista provisional d’admesos i exclosos per prendre part en aquesta
selecció atorgant un termini de deu (10) dies hàbils, als aspirants exclosos per
esmenar les causes de la seva exclusió presentant-se una reclamació per
haver presentat la documentació i no estar a les llistes o acreditar el nivell de
català als aspirants no exempts.

Número: 2022-0069 Data: 23/05/2022

Expirat el termini de presentació de sol·licituds d'admissió en les proves de selecció.

DECRET

DOLORS OBRADORS BADIA (2 de 2)
SECRETÀRIA INTERVENTORA ACCTAL I TRESORERA
Data Signatura: 24/05/2022
HASH: 29f4a8e94d7dc89a2f3ff8cf5e00066b

Josep Maria Altarriba Roca (1 de 2)
ALCALDE
Data Signatura: 23/05/2022
HASH: 3c114a49568c533da6e2629b8752384e

Expedient núm.: 748/2022

6

*****849V M.P.L.A.

2022-E-RC-411

7

*****921V A.L.G.

2022-E-RE-412

8

*****906X G.C.P.

2022-E-RE-413

Dispositiu 1, 2, 3, 4, 5 I 6. L’acte és de tràmit no posa fi a la via administrativa i no procedeix la
interposició de cap recurs.

Puig-reig, signat i datat electrònicament
L’Alcalde
Josep Maria Altarriba Roca

La secretaria accidental
Dolors Obradors Badia
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TERCER: Convocar als membres de l’òrgan qualificador i fixar el dia, l’hora i lloc que
s’assenyala a continuació per a la seva constitució:
Data: 2 de juny de 2022.
Hora: A les 8,30 hores
Lloc: Ajuntament de Puig-reig (Pau Casals, 1)
QUART.- Convocar als aspirants que superin la prova de català i la resta d’aspirants:
Data: 2 de juny de 2022.
Hora: A les 9,30 hores
Lloc: Ajuntament de Puig-reig (Pau Casals, 1)
Totes les proves del procés selectiu es realitzaran el mateix dia
CINQUÈ.- En relació al tribunal i el seu assessors que intervinguin en el procés
selectiu es podrà exercir l’abstenció i recusació prevista als articles 23 i 24 de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic en els casos previstos.
SISÈ. Comunicar als aspirants que una vegada el Tribunal tingui les puntuacions les
publicarà a la pàgina web municipal, www.puig-reig.cat

DECRET

SEGON.- Fer pública la composició del tribunal:
President: Titular: Lourdes Anglada Codina, secretària del Consell Comarcal del
Berguedà
Suplent: Susanna Espelt Piqué, secretària-interventora de l’Ajuntament de
Casserres
Vocals:
Escola d’administració pública de Catalunya: Titular: Montserrat Morera Camprubí
Suplent: Elisabet Fustagueres Ruiz
Vocal: Marc Portell Peipoch (Tècnic d’administració general Ajuntament de Berga)
Suplent: Elena Fíguls Riu (Tècnica administració general Ajuntament de Berga)
Secretaria: Titular: Dolors Obradors Badia (Secretaria de l’Ajuntament)
Suplent: Isabel Garcia Medialdea (funcionària de l’Ajuntament de Puig-reig)

Número: 2022-0069 Data: 23/05/2022

B. EXCLOSOS:
Cap

