
 

Edicte sobre l’aprovació de la llista provisional d’admissió i exclusió d’aspirants, 
la designació del tribunal i la fixació de la data, del lloc i de l’hora de celebració 
de les proves del procés selectiu per a la cobertura definitiva d’una plaça de 
d’oficial 1a manteniment. 
 
El president del Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot en data 30 de juliol de 2020 
ha dictat la següent resolució: 
 
“La Junta de Govern en la sessió celebrada el dia 12 de febrer de 2020 va adoptar 
l’acord, entre d’altres, d’aprovació de les bases i de la convocatòria del procés selectiu 
per a la cobertura definitiva, pel sistema de concurs oposició per promoció interna, 
d’una plaça d’oficial primera manteniment, grup C2, vacant a la plantilla de personal de 
l’Ajuntament d’Olot i inclosa a l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2019. 
 
En el Butlletí Oficial de la Província de Girona número 41 de 28 de febrer de 2020 va 
sortir publicat l’anunci de l’aprovació de les bases i de la convocatòria del procés 
selectiu esmentat i en extracte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 
8086 de 16 de març de 2020. 
 
El 17 de març de 2020 havia de començar el termini de 20 dies naturals per presentar 
les sol·licituds que va quedar suspès d'acord amb la DA 3a del RD 463/2020, de 14 de 
març, que establia la suspensió dels terminis administratius dels procediments de les 
entitats del sector públic a causa de l'estat d'alarma per la crisi sanitària provocada pel 
COVID-19. La DD única del RD 537/2020, de 22 de maig, ha derogat la DA 3a del RD 
463/2020, per la qual cosa, en data 1 de juny es va aixecar la suspensió dels terminis 
administratius i es va reprendre la convocatòria del procés selectiu de la plaça de 
sergent. 
 
Atès que el termini per presentar les sol·licituds va finalitzar el 22 de juny de 2020. 
 
DECRETO:  
 
Primer.- Aprovar la llista provisional d’admissió i exclusió d’aspirants següent, per 
ordre  alfabètic:  
 
a) Aspirants admesos:  
 

 Cognoms, Nom DNI, NIE o passaport 

1 Girona Nogué, Albert 7792****X 

 
Si el Tribunal té coneixement que algun aspirant no reuneix íntegrament els requisits 
per participar en la convocatòria, en qualsevol moment del procés selectiu podrà 
proposar, amb audiència prèvia de la persona interessada, la seva exclusió i, si escau, 
es posaran en coneixement de les autoritats pertinents les inexactituds o falsedats 
comprovades als efectes pertinents.  
 
b) Aspirants exclosos/es: Cap. 

 
Segon.- Exposar les llistes d’admissió i exclusió d’aspirants en el tauler d’anuncis 
electrònic de l’Ajuntament d’Olot de la pàgina web www.olot.cat (seu electrònica – 
tauler d’edictes i convocatòries de personal) i del Institut Municipal d’Esports i Lleure 
d’Olot.  
 
Tercer.- Les persones aspirants disposaran d’un termini de deu dies naturals, 
comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució, per formular 

http://www.olot.cat/


 

davant l’alcaldia les reclamacions que creguin oportunes, adreçades a esmenar els 
defectes que s’hagin pogut produir o per adjuntar la documentació que es requereix a 
la base segona d’aquesta convocatòria.  
Si no s’hi presenten esmenes, es considerarà elevada a definitiva la llista d’admissió i 
exclusió d’aspirants i no caldrà tornar-la a publicar. Si s’accepta alguna reclamació, es 
procedirà a notificar-la al recurrent en els termes que estableix la Llei 39/2015. Tot 
seguit, s’esmenarà la llista d’admissió i exclusió d’aspirants, notificant-ne només 
l’esmena a la persona interessada i exposant-ho en el tauler electrònic d’anuncis de 
l’Ajuntament d’Olot de la pàgina web www.olot.cat (seu electrònica – tauler d’edictes i 
convocatòries de personal) i del Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot.  
 
Quart.- Designar, d’acord amb el que disposa en la base sisena, el tribunal qualificador 
que estarà format pels següents membres:  
 
President/a:  El cap de l’àrea d’Esports de l’Ajuntament d’Olot o persona en 

qui delegui.  
Sr. Miquel Roca Joan 
Suplent: Sra. Lídia Fernández Brugués 
 

Vocals:  Un/a funcionari/a de carrera o personal laboral fix de l’IMELO o 
de l’Ajuntament d’Olot amb igual o superior categoria a la plaça 
que es convoca. 
Sr. Santi Guillamon Grabulosa 
Suplent: Sra. Eva Doblas Bueno 
 
Un/a funcionari/a de carrera o personal laboral fix de qualsevol 
àrea de  l’Ajuntament d’Olot amb igual o superior categoria a la 
plaça que es convoca. 
Sr. Xavier Marty Matas 
Suplent: Sr. Carles Bosch Cros 
 
Un/a representant designat per l’Escola d’Administració Pública 
de Catalunya. 
Sra. Gemma Roca Torrent  
Suplent: Sr. Jordi Sances Jiménez 
 

Secretari/a:  La secretària de l’Ajuntament d’Olot o persona en qui delegui.  
Sra. Glòria Gou Clavera 
Suplent: Sr. Miquel Torrent Compte 

 
Cinquè.- El tribunal es podrà constituir, convocar, celebrar les seves sessions, adoptar 
acords i remetre actes tant de manera presencial com a distància. En les sessions que 
el tribunal celebri a distància, els seus membres poden trobar-se en llocs diferents 
sempre i quan s'asseguri, per mitjans electrònics, considerats també els telefònics i els 
audiovisuals, la identitat dels membres, el contingut de les seves manifestacions, el 
moment en què aquestes es produeixen, així com la interactivitat i intercomunicació 
entre elles en temps real i la disponibilitat dels mitjans durant la sessió. Entre d'altres, 
es consideren inclosos entre els mitjans electrònics vàlids el correu electrònic, les 
audioconferències i les videoconferències. 
 
Sisè.- La prova de coneixement de català no es durà a terme atès que l’aspirant 
admès ha acreditat el nivell exigit a les bases.  
 
Setè.- Fixar la data, el lloc i l’hora de realització de les proves següents:  
 

http://www.olot.cat/


 

1. Prova teòrica. El dia 22 de setembre de 2020 a les 9h del matí a la seu de 
l’àrea d’Esports de l’Ajuntament d’Olot (Avinguda República Argentina, 
núm. 8 d’Olot) queden convocades la persona aspirant admesa i els i les 
membres del tribunal.  
 

2. Prova pràctica. El dia 22 de setembre de 2020 a les 10:30h del matí a la 
seu de l’àrea d’Esports de l’Ajuntament d’Olot (Avinguda República 
Argentina, núm. 8 d’Olot) queden convocades la persona aspirant si ha 
superat la prova teòrica i els i les membres del tribunal.” 

 

 

 
Olot, 31 de juliol de 2020 
 
 
Aniol Sellabona Aguilera 
El president 


