Exp. G116 5/2018
Concurs oposició tècnic de grau mig A2 interí
CF/lr

Decret d’Alcaldia
Pere Vila i Fulcarà, Alcalde-President d’aquest Ajuntament, amb data de signatura
electrònica, ha dictat el Decret següent:
“Mitjançant Decret d’Alcaldia de data 15 de juny de 2018, es convoquen les proves
selectives d’un concurs oposició per tal de proveir de manera interina i pel
procediment de torn lliure, una plaça anomenada tècnic de grau mig, grup A2,
d’acord amb el que s’indica a continuació:
Escala: d’Administració General
Subescala: Tècnica
Denominació del lloc: Tècnic de grau mig
Grup: A2
Nombre de places: 1
Sistema de selecció: concurs oposició en torn lliure

En la mateixa resolució s’aprovaven les bases per les quals es regiran les proves
corresponents. Aquestes bases es publiquen en el Butlletí Oficial de la Província de
Girona núm. 123 de data 26 de juny de 2018.
El 17 de juliol 2018, va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds per a
prendre part a l’esmentat concurs oposició.
Un cop revisada la documentació de les persones aspirants que han manifestat el
seu interès en prendre part a les proves dins el termini establert i en la forma legal i
demés documentació obrant a l’expedient i en virtut de les facultats atorgades per
l’article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim
Local.
HE RESOLT:
Primer.- APROVAR la llista DEFINITIVA següent, ordenada alfabèticament amb les
inicials del primer cognom, segons cognom i nom; a continuació les tres últimes
darreres xifres del DNI i la lletra corresponent.
Aspirants admesos de manera definitiva
BCE585R
FSL649P
FCA209H
MMS933A

Signatura 1 de 2
PERE VILA FULCARA

Signatura 2 de 2
30/07/2018

Batlle

CARLES FITA i
ALEGRE

31/07/2018

Secretari
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PFC562E
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Aspirants exclosos de manera definitiva
Cap

Segon.- DESIGNAR el Tribunal Qualificar dels exercicis, el qual estarà compost per
les següents persones:
President

Titular:
Suplent:

Cristina Pou Molinet
Encarnación Mesquida Paltré

Vocals

Titular:
Suplent:

Dolors Turu Santigosa
Lourdes Casadevall i Fontclara

Titular:
Suplent:

Agustí Garcia Andrés
Josep M. Cortdada Puig

Titular:
Suplent:

Pendent de nomenar per part de l’EAPC
Pendent de nomenar per part de l’EAPC

Titular:
Suplent:

Sílvia Tabernero Jódar
Sara Gutiérrez Giner

Secretari:

També es convida a un representat del personal funcionari a proposta d’aquests, qui
actuarà amb veu però sense vot, i que no formarà part dels membres del Tribunal.
Tercer.- FIXAR com a data per a la constitució del Tribunal Qualificador i per a l’inici
de la realització de les proves de què consta la fase oposició del present procés
selectiu, el dijous 15 de novembre de 2018, a les 9 hores del matí, a la sala
d’actes de la Casa Consistorial.
Quart.- PUBLICAR la present resolució al e-Tauler i al web municipal.”
Ho mana i signa Pere Vila i Fulcarà, Alcalde-President de l'Ajuntament de Llançà,
davant meu, el Secretari, que certifico.

L’Alcalde,
Llançà, amb data de signatura electrònica

Signatura 1 de 2
PERE VILA FULCARA

El Secretari,

Signatura 2 de 2
30/07/2018

Batlle

CARLES FITA i
ALEGRE

31/07/2018

Secretari
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