
 

TAULER D’ANUNCIS 
IMDL Vallsgenera 
 
 
Pel present notifico la resolució de la Presidenta executiva de Institut Municipal de Desenvolupament 
Local Vallsgenera núm. 633/21, de 12 de gener de 2021, el contingut literal de la qual és el següent: 

“Antecedents 

El Consell Rector de l'IMDL Vallsgenera, de data 15/07/2020, va aprovar les bases reguladores de la 
convocatòria del lloc de gerent. 
 
En data 23/10/2020 es va publicar l’anunci de les esmentades bases i la convocatòria al BOP de 
Tarragona. 
 
El termini de presentació d’ instàncies va finalitzar el dia 12/11/2020. 
 
D'acord amb relació adjunta de persones candidates elaborada per l’àrea d’administració. 
 
Es farà pública la relació provisional de les persones admeses i excloses al tauler d’anuncis i a la web de 
l’IMDL Vallsgenera (www.vallsgenera.cat), concedint un termini de 10 dies hàbils per a subsanacions i 
possibles reclamacions. Aquesta publicació substitueix la notificació individual als interessats. Les 
reclamacions es resoldran en un termini màxim de 30 dies següents a comptar des de que es van 
presentar. Si no es presenten esmenes, es considerarà elevada a definitiva, sense que calgui la seva 
publicació. 

Fonaments de dret 

Art. 16 dels estatuts de l'IMDL Vallsgenera sobre les atribucions del President executiu. 
 
Bases reguladores i la convocatòria per la selecció del lloc de gerent de l’Institut Municipal de 
Desenvolupament Local Vallsgenera. 

Resolució 
 

Per tot això, en exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de la delegació de  
l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 256/19, de data 9 de juliol, resolc el següent: 
 
Primer. Aprovar la llista provisional  persones admeses del procés de selecció del lloc de gerent de 
l’Institut Municipal de Desenvolupament Local Vallsgenera: 
 

COGNOMS, NOM CATALÀ 

BERNAT COSTA, ESPERANÇA EXEMPT 

GALLEGO SANDOVAL, RICARD EXEMPT 

GARRIDO GUILLEN, JUDIT EXEMPT 

GENER REBULL, MARIA LLUÏSA EXEMPT 

PRATS DOMINGO, ÀGATA EXEMPT 



 

Segon. Concedir, d’acord amb les bases, un termini de 10 dies hàbils a partir de la publicació d’aquesta 
llista al tauler d’anuncis i a la web de l’IMDL Vallsgenera, a efectes de reclamacions i/o reparacions. 

Tercer. Aprovar la composició del tribunal de selecció de amb la designació dels següents 
titulars/suplents: 

Presidenta: Teresa Olivé Vericat, tècnica de formació de l’IMDL Vallsgenera. 
Suplent: Conxita Massaguer Meléndez, tècnica medi ambient de l’ajuntament de Valls. 
 
Vocal: Montserrat Pagès Pallissé, directora de l’IMFE Mas Carandell. 
Suplent: Montserrat Viladés Sánchez, Responsable de RRHH de l’IMFE Mas Carandell. 
 
Vocal secretari titular: Jerónimo Rivas Gómez, secretari e.f. de l’Ajuntament de Valls 
Vocal secretari suplent: Jaume Gironès Cebrián, arquitecte municipal de l’Ajuntament de Valls 
 
Quart. Fixar la constitució del tribunal el dia 9/02/2021, a les 9 del matí. 

Cinquè. Fixar l’inici del procés de selecció amb l’exposició de la memòria o projecte de gestió relatiu a 
la direcció de l’IMDL Vallsgenera, per part dels candidats admesos i per ordre alfabètic, el dia 
9/02/2021, a 2/4 de 10h del matí, a l’edifici d’administració de l’IMDL Vallsgenera, situat a la Crta del 
Pla, 37 (1a planta), de Valls. 

Sisè. Donar publicitat d'aquest acord al tauler d'anuncis de i a la pàgina web (www.vallsgenera.cat) de 
l’IMDL Vallsgenera, a efectes de publicitat.” 

 
 
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de 
cap tipus de recurs. 
 
 
 
 
 
 
 
Secretari e.f.  
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