Exp.: 378/2021
Concurs oposició 3 operaris brigada d'obres estiu, i creació de borsa
CF/lr

Decret d'Alcaldia
Francesc Guisset i Lagresa, Alcalde-President d'aquest Ajuntament, amb data
de signatura electrònica, ha dictat el Decret següent:
“Mitjançant Decret d’Alcaldia de data 23 de març de 2021, es convoquen les
proves selectives mitjançant el procediment de concurs oposició i en torn lliure,
per tal de seleccionar tres operaris de la brigada municipal d’obres i serveis per
a la temporada d’estiu 2021: del 14 de juny al 13 de setembre de 2021. Així
com la creació d’una borsa de treball d’operaris de la brigada d’obres i serveis
pel període de 3 anys.
En la mateixa resolució s’aprovaven les bases per les quals es regiran les
proves corresponents. Aquestes bases es publiquen en el BOP de Girona núm.
75 de data 21 d’abril de 2021.
El dia 31 de maig de 2021 va finalitzar va finalitzar el termini de presentació de
sol·licituds per a prendre part a l’esmentat concurs oposició.
En data 17 de maig de 2021, l’alcaldia resol aprovar la llista provisional
d’aspirants admesos i exclosos, en nomenament del Tribunal Qualificador, dia i
hora de l’inici de les proves selectives; així com el termini per esmenes i
possibles reclamacions.
Un cop finalitzat el termini per esmenes i possibles reclamacions dels aspirants
que havien d’esmenar 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:
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).

Cognoms i nom
AGUILAR JODAR, ONA
CHAOUI MARTINEZ, ISMAEL
GARCIA BARRAGAN, SEBASTIAN
GASSIOT LOPEZ, OSCAR
HERNANDEZ PADRO, IVAN
MARTINEZ ALCARIO, RUBEN
NOGUERA CASAS, JUDIT
PEREZ BECH, FRANCESC

DNI
XXX5278XX
XXX7000XX
XXX9020XX
XXX6298XX
XXX7371XX
XXX5567XX
XXX5892XX
XXX3836XX

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).

Cognoms i nom
BAH, MAMADOU TANOU
BARTOLOME DE MIGUEL, MARIA
BORNES CAMACHO, VICENTE
BOUKAISS EL ARABI, HICHAM
EL GHARBAOUI DALHI, MOHAMMED
MBIDA, HASSAN

DNI
XXX0428XX
XXX9871XX
XXX3569XX
XXX0779XX
XXX0609XX
XXX7970XX

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

Titular: Sílvia Tabernero Jódar
Suplent: Joan Serra Perals

Vocals:

Titular: Jean Pierre Forteà Roca
Suplent: Francisco Mena Duran
Titular: Jordi González Matamoros
Suplent: Jordi Garriga Roig
Titular: Victor Domínguez Coll
Suplent: Carmen Gálvez Sibajas
Titular: Àlex López Hernández, designat per l’EAPC
Suplent: Jordi Aulet Corney, designat per l’EAPC

La secretari del tribunal recaurà en un empleat municipal del departament de
personal qui actuarà amb veu però sense vot.
Assessor tècnic especialista en la matèria: Josep Alegrí i Padern
Tercer.- FIXAR com a data per a la constitució del Tribunal Qualificador, el
dilluns 7 de juny de 2021 a les 8.30 hores del matí i CONVOCAR a totes les
persones aspirants admeses de manera definitiva el mateix dia 7 de juny de
2021 a les 9:00 hores del matí a la Casa de Cultura de Llançà, pl. Major, 3,
per a l’inici de la realització de les proves de què consta la fase oposició del
present procés. En aquest moment es realitzarà si s’escau, la comprovació del
nivell A1 de català.

Quart.- COMUNICAR als aspirants, en aplicació de les recomanacions
sanitàries per la COVID-19 que:
 Hauran d’assistir a totes les proves proveïts de mascareta.
 Hauran de portar el material d’oficina necessari per poder realitzar les
proves (bolígraf, llapis, típex, etc.).
 Hauran de signar una declaració responsable que acrediti l’estat de salut
del participant en relació amb la covid-19. Aquesta declaració
s’entregarà a tots els aspirants el mateix dia de les proves.
Cinquè.- PUBLICAR la present resolució a l’ e-TAULER i al web municipal.”
L’Alcalde,
Llançà, amb data de signatura electrònica

