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

En data 12 de març de 2021, el representant titular de l’Escola d’Administració
Pública de Catalunya, comunica a aquest Ajuntament, que no podrà assistir per
motius personal.
En data 15 de març el representant suplent de l‘Escola d’Administració Pública
de Catalunya, comunica a aquest Ajuntament, la impossibilitat d’assistir per
motius personals.
Davant la impossibilitat de nomenament d’un nou representant de l’EAPC, amb
tant poc termini, i que no existirà quòrum suficient per la constitució del Tribunal
Qualificador, aquestes proves queden suspeses de manera provisional, fixant
una nova data de constitució i d’inici de les proves selectives.
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, i en concordança amb l’art.
53.1) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el TRLMRLC,
aquesta alcaldia adopta la següent
RESOLUCIÓ:
Primer.- MODIFICAR la data de constitució del Tribunal Qualificador, que
quedarà fixada el dimecres 14 d’abril de 2021 a les 8:00 hores del matí.
Segon,- CONVOCAR a totes les persones aspirants admeses de manera
definitiva el dimecres 14 d’abril a les 9:00 hores del matí a la Casa de
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En data 22 de febrer de 2021 l’alcaldia resol aprovar la llista d’admesos i
exclosos de manera definitiva de la convocatòria, així com el nom dels
Membres del Tribunal; data i hora de la Constitució del Tribunal Qualificador i
de l’inici de les proves selectives, que havia quedat fixat pel proper 16 de març
a les 8 hores del matí a la Casa de Cultura municipal, plaça Major 3, de Llançà.

Número: 2021-0381 Data: 15/03/2021

“Mitjançant Decret d’Alcaldia de data 20 d’octubre de 2020, es convoquen les
proves selectives mitjançant el procediment de concurs oposició i en torn lliure,
per tal de proveir de manera definitiva en règim laboral una plaça de conserge
de la Casa de Cultura.
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Concurs oposició 1 plaça de CONSERGE CASA DE CULTURA
CF/av

Cultura de Llançà, plaça Major 3, per a l’inici de la realització de les proves de
què consta la fase oposició del present procés selectiu.
Els aspirants que han de realitzar la prova de català, queden convocats el
mateix dimecres 14 d’abril a les 8:30 hores del matí, a la Casa de Cultura de
Llançà, plaça Major 3.

Segon.- PUBLICAR la present resolució al e-TAULER i al web municipal.”

L'Alcalde,
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Llançà, amb data de signatura electrònica

