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Núm. 8611
AJUNTAMENT DE LLANÇÀ
Edicte sobre relació d’admesos i exclosos de manera provisional de la convocatòria d’una plaça d’administratiu de gestió, mitjançant el
sistema de concurs oposició en torn lliure
Exp.: 2061/2019
Concurs oposició una plaça administratiu
L’Alcalde – President de l’Ajuntament de Llançà, mitjançant Resolució d’Alcaldia de data 30 d’octubre de 2019, va adoptar
la següent resolució:
Primer.- APROVAR la llista provisional següent:
Aspirants admesos de manera provisional:
(Segons recomanació de l’agència espanyola de protecció de dades, es publiquen els dígits que ocupen la posició quarta,
cinquena, sisena i setena del document d’identitat).
***0404**
***5258**
***6219**
***4826**
***6224**
***4838**
***5110**
***4327**

***1636**
***5219**
***6421**
***2140**
***2035**
***8208**
***5080**

***9466**
***6356**
***5230**
***3909**
***9361**
***4044**
***3017**

***1702**
***6269**
***8799**
***3864**

Aspirants exclosos de manera provisional:
(Segons recomanació de l’agència espanyola de protecció de dades, es publiquen els dígits que ocupen la posició quarta,
cinquena, sisena i setena del document d’identitat).
Motius d’exclusió
provisional:
1i5
1
5
1, 2, 3, 4 i 5
5
1i5
2
1, 2 i 3
1, 2, 3, 4 i 5
5
5

Motius d’exclusió provisional
A la sol·licitud presentada:
1. No adjunta instància normalitzada de l’Ajuntament de Llançà, per aquesta convocatòria: cal aportar complimentada i
signada la sol·licitud de l’annex. 3
2. No adjunta fotocòpia del document nacional d’identitat en vigor.
3. No adjunta el currículum vitae acadèmic i professional actualitzat.
4. No adjunta fotocòpia de la documentació acreditativa d’estar en possessió d’alguna titulació acadèmica especificada a la
bases segona.
5. No adjunta declaració responsable de l’annex 2, de la present convocatòria, complimentada i signada.
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***5243** :
***5038** :
***6512** :
***4302** :
***4937** :
***2157** :
***3630** :
***5005** :
***0974** :
***5061** :
***4677** :
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D’acord amb la base quarta de la present convocatòria, es concedirà un termini de 10 dies hàbils, a partir del dia següent al de
la publicació de la present resolució al BOP de Girona, per a esmenes i possibles reclamacions.
Aspirants exclosos de manera definitiva per presentar la instància fora de termini:
(Segons recomanació de l’agència espanyola de protecció de dades, es publiquen els dígits que ocupen la posició quarta,
cinquena, sisena i setena del document d’identitat)
		
***6380**
***2118**
***9538**
Segon.- DESIGNAR el Tribunal Qualificar dels exercicis, el qual estarà compost per les següents persones:
President:
Titular: Carles Fita i Alegre
	Suplent: Sílvia Tabernero Jódar
Vocals:
Titular: Cristina Pou Molinet
	Suplent: Encarnació Mesquida Paltré
Titular: Dolors Turu Santigosa
	Suplent: Josep M. Cortada Puig
Titular: Pendent de designació per l’EAPC
	Suplent: Pendent de designació per l’EAPC
Secretari:
Titular: Agustí García Andrés
	Suplent: Joan Serra Perals
Assessors especialistes:

Prova de català: Imma Trias i Pilsa

També hi assistirà una persona observadora com a representant 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, el divendres 29 de novembre de 2019 a les 8.30 hores
del matí i CONVOCAR a totes les persones aspirants admeses el mateix dia 29 de novembre de 2019 a les 9:00 hores del matí
a l’Ajuntament de Llançà, av. Europa, 37, per a l’inici de la realització de les proves de què consta la fase oposició del present
procés selectiu.
Quart.- CONVOCAR, d’acord amb la base segona d’aquesta convocatòria, a totes les persones aspirants que no han acreditat
mitjançant certificat de nivell de català, estar en possessió del nivell C1 del Marc Comú Europeu de referència per a les
llengües (MECR) o equivalent, el mateix divendres 29 de novembre de 2019 a les 9:00 hores del matí, per a la prova equivalent
al nivell demanat.
Aquesta prova es valorarà amb el resultat d’apte o no apte; en cas de ser declarat no apte l’aspirant quedarà automàticament
eliminat del present concurs.
Relació d’aspirant que hauran de realitzar la prova de català:
***4838**
***1636**

***6269**
***3864**

Cinquè.- PUBLICAR la present resolució al BOP de Girona, e-TAULER i al web municipal.”
Llançà, 30 d’octubre de 2019
Francesc Guisset Lagresa
Alcalde
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