Decret d'Alcaldia
Francesc Guisset i Lagresa, Alcalde-President d'aquest Ajuntament, amb data
de signatura electrònica, ha dictat el Decret següent:

En la mateixa resolució s’aproven les bases que regiran la present
convocatòria.
El dia 18 de juny de 2020, va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds
per a prendre part al concurs de mèrits.
El dia 23 de juny de 2020 l’Alcaldia resolt aprovar la llista d’aspirants admesos i
exclosos de manera provisional, concedint un termini per esmenar, reclamar o
reparar les deficiències que s’hagin observat.
Un cop finalitzat aquest termini i revisada la documentació presentada per les
persones aspirants que havien d’esmenar i en 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.

Número: 2020-0739 Data: 30/06/2020

“Mitjançant Decret de data 3 de juny de 2020, es convoquen per màxima
urgència, i pel procediment de concurs de mèrits, un procés selectiu per a la
cobertura en règim laboral temporal de tres operaris de la brigada municipal
d’obres i serveis, per la temporada d’estiu 2020, a jornada complerta. El
període de contractació serà del 10 de juliol al 9 d’octubre de 2020 (ambdós
inclosos).

DECRET

HE RESOLT:
Primer.- APROVAR la relació definitiva següent:
Aspirants admesos:
(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).

***5278**

***6298**

***9032**

***9061**

***6351**

***5367**

***4309**

***5167**

***0318**

***9020**

***5567**
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***6645**
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Exp.: 955/2020
Concurs de mèrits 3 operaris brigada
CF/lr

Aspirants exclosos:
(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).

***8541**
***6647**

DECRET

L’Alcalde,
Llançà, amb data de signatura electrònica
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Tercer.- PUBLICAR la present resolució a l’ e-TAULER i web municipal.”

Número: 2020-0739 Data: 30/06/2020

Segon.- CONVOCAR a tots els aspirants que hagin resultat admesos, d’acord
amb la base quarta del present concurs de mèrits, el divendres 3 de juliol de
2020 a les 9:00 h. al cementiri municipal de la vila (entrada Llançà, N-260), a
fi i efecte de procedir a la comprovació pràctica de què consta aquest concurs
de mèrits.

