
 
Ajuntament de Llívia

EDICTE  de  l'Ajuntament  de  Llívia,  sobre  la  llista  provisional  d'admesos  i 
exclosos a la convocatòria per provisió definitiva d'una plaça d'administratiu, en 
règim de funcionari, adjunt a secretaria, mitjançant el procediment de concurs 
oposició en torn lliure de l’Ajuntament de Llívia.

Per Decret d'Alcaldia núm. 73/2019, de 2 d'abril, s'ha resolt:

«Atès que la junta de Govern Local, en sessió del dia  19 de febrer de 2019, núm. 
2/2019,  va  aprovar  les  bases  del  procés  per  a  la  provisió  definitiva  d’una  plaça 
d’administratiu, en règim de funcionari, adjunta a secretaria, mitjançant el procediment 
de concurs oposició en torn lliure de l’Ajuntament de Llívia.
 
Atès que les bases i la convocatòria es van publicar en el BOP de Girona núm. 39 de 
25 de febrer de 2019
 
Vista la presentació d’instàncies per part dels aspirants i analitzada la documentació 
aportada.
 
Atès el que determina la base 3 d’aquesta convocatòria.
 
Ateses les determinacions de l’article 53.1.h) i i) del Decret legislatiu de 2/2003, de 28 
d’abril,  pel  qual  s’aprova  el  Text  Refós  de  la  Llei  municipal  i  de  règim  local  de 
Catalunya  i  l’article  55  del  Decret  214/1990,  de  30  de  juliol,  pel  qual  s’aprova  el 
Reglament de personal dels ens locals.
 
A la vista de tot això,
 
RESOLC:
 
Primer.- Aprovar la  llista  provisional  d’aspirants admesos/es a la  convocatòria  per 
cobrir en règim laboral una plaça d’administratiu.
 

Reg. Entrada Nom aspirant NIF
2019-E-RC-37 Marc M.P. …112S
2019-E-RC-38 Núria P.S. …963T
2019-E-RC-785 Inmaculada S.C. ...769Q
2019-E-RC-843 Sandra M.F. …158E
2019-E-RC-849 Begoña S.F. ...651J
2019-E-RC-44 Tania M.C. ...101Y
2019-E-RC-45 Albert C.M. ...621L
2019-E-RC-854 Mireia D.S. ...316W
2019-E-RC-858 Roser R.P. ...986A
2019-E-RC-860 M. Belen F.P. ...695X
 

Reg. Entrada Nom aspirant NIF motiu
2019-E-RC-764 Mercè I.M. …854S No acredita que les dades son certes
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Tercer.- Atorgar un termini de 10 dies hàbils, a partir de l’endemà de la publicació 
d’aquesta resolució al tauler d’anuncis i a la web municipal (www.llivia.org), per tal que 
els aspirants presentin les esmenes.
 
Quart.- Convocar als següents aspirants admesos/es, a la realització de les proves el 
dia 6 de maig a les 9 hores del matí, a les oficines municipals de l’Ajuntament de Llívia.
 
Cinquè.- Designar  el  tribunal  qualificador,  el  qual  estarà  format  pels  següents 
membres: 
 
Presidència: 
Titular:  Anna  Tor  Benazet  funcionària  d’habilitació  nacional,  escala  secretaria 
Intervenció, de l’Ajuntament de Ger
Suplent:  Juan  Antonio  Yañez  Rodríguez  funcionari  d’habilitació  nacional,  escala 
secretaria Intervenció, de l’Ajuntament de Montellà-Martinet
 
Vocal 1: 
Titular:  Sr.  Joan Baptista Parera. Secretari  de l’Ajuntament de Bellver de Cerdanya 
Suplent: Sr/a. Juan Antonio Yañez Rodríguez funcionari d’habilitació nacional, escala 
secretaria Intervenció, de l’Ajuntament de Montellà-Martinet
 
Vocal 2: 
Titular: Sr/a. Núria Montané Úbeda Departament de la Vicepresidència i d'Economia i 
Hisenda  DG  d'Atenció  Ciutadana  Com  a  representant  de  l’Escola  d’Administració 
Pública de Catalunya.
Suplent: Sr/a. Marc Portell Peipoch Ajuntament de Berga Àrea de Secretaria Com a 
representant de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
 
Vocal 3:
Titular: Cap del servei de Recursos Humans de l’ Ajuntament de Puigcerdà
Suplent: Treballadora del servei de Recursos Humans de l’ Ajuntament de Puigcerdà.
 
Secretaria: 
Titular: Rosa M Creus Aguilar funcionària de l’Ajuntament de Llívia del departament de 
Recursos Humans.  
Suplent: M Inmaculada Blanxer Bonet  funcionària de l’Ajuntament de Llívia
 
Sisè.- Disposar l’ordre de les proves, d’acord amb el següent calendari:
 
Dia 6 de maig a les 9:00 hores a les oficines de l’Ajuntament de Llívia
 
Setè.- Convocar al tribunal qualificador el dia 6 de maig a les 8:30 hores a les oficines 
de l’Ajuntament de Llívia.
 
Vuitè.- Amb  la  publicació  d’aquesta  resolució  es  considera  realitzada  l’oportuna 
notificació a les persones interessades.
 
Novè.-  Aquest Decret s’ha d’inscriure al llibre Registre obert a aquest efecte, i del 
mateix se n’ha de donar compte al Ple en la propera sessió que faci.
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Així ho mano i signo.

Cosa que es fa pública per a general coneixement. 

Vila de Llívia, 8 d'abril de 2019. 
Document signat electrònicament. 
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