
 

 

 

 

DECRET D’ALCALDIA 

 

Antecedents: 

 

1. Per acord de la Junta de Govern Local de la Corporació de data 19 d’abril de 

2021 , es van aprovar les Bases generals que han de regir les proves 

selectives per a la provisió en propietat de places que figuren a l’oferta 

Pública d’ocupació per a l’any 2020 i 2021 corresponents a la taxa de 

reposició ordinària, així com  les bases específiques i la convocatòria del 

procés de selecció per a la provisió en propietat d’una plaça d’auxiliar de 

turisme, de règim laboral, i inclosa a l’Oferta Pública d’Ocupació de 

l’exercici 2020. 

2. Per resolució de l’Alcaldia de la Corporació 2021DECR002535, de 22 de juny 

es va aprovar la relació d’aspirant admesos i exclosos, així com la 

composició del tribunal qualificador. 

3. En aquesta resolució es va designar com a suplent de la Presidenta del 

Tribunal a la Sra. Cristina Palomino Pellicer. No obstant, aquesta funcionària 

ha comunicat que en les dates previstes per a la celebració de les proves 

gaudirà del seu període de vacances anual.  

 

Fonaments de dret: 

 

I. La base cinquena, punt 6 (5.6),  de les Bases generals que regeixen el procés 

de selecció disposa que el Tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense 

l’assistència de la meitat al menys dels seus membres, siguin titulars o suplents 

i serà necessària la presència del president/a i del secretari/ària.  

 

II. Articles 15 a 18 de la Llei 40/2015, d’01 d’octubre de Règim Jurídic del Sector 

Públic. 

 

D’acord amb les competències que li atorga l’article 53.1 del DL 2/2003, de 28 

d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 

Catalunya, aquesta Alcaldia-Presidència. 

 

DECRETA 

 

Primer.- Deixar sense efectes el nomenament de la Sra. Cristina palomino Pellicer 

com a Suplent de president/a del tribunal de selecció per a la provisió definitiva 

d’una plaça d’Auxiliar de turisme, inclosa a l’Oferta pública de l’Ajuntament de l’any 

2020. 

 

Segon.- Nomenar la Sra. Isabel Prado Moran, com a Suplent de President/a del 

Tribunal de selecció per a la provisió definitiva d’una plaça d’Auxiliar de turisme 

inclosa a l’Oferta pública de l’Ajuntament de l’any 2020. 

 

Tercer.- Comunicar la present resolució a les interessades.  

 



 

 

 

 

 

Això ho signa i ho mana el senyor Alcalde-President. 
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