AJUNTAMENT DE VIL
VILAJUÏGA
ANUNCI
Havent-se
se aprovat la relació definitiva d'aspirants admesos i exclosos de la
convocatòria per a la provisió del lloc de treball de Secretaria Intervenció de
l’Ajuntament de Vilajuïga,, reservat a habilitat amb caràcter nacional, vacant en la
plantilla municipal, del tenor literal següent:
Relació d'Aspirants Admesos

DNI

M.L.C
J.O.S
D.L.P
J.B.C
A.C.G
E.O.B
M.P.M
L.S.B
P.H.A
L.O.V
L.B.L
M.M.D
C.C.G
L.S.S
C.C.G.A
X.M.N

....6075H
....4440A
....0602Q
....0477C
....2682Q
....0055A
....9747P
....0614X
....2000M
....2337C
....4307C
....1111R
....7372L
....2241B
....0663D
....6344L

El que es fa públic, de conformitat amb el que es disposa en l'article 20 del
Reglament General d'Ingrés del Personal al Servei de l'Administració General de l'Estat
i de Provisió de Llocs de treball i Promoció Professional dels Funcionaris Civils de
l'Administració General de l'Estat, aprovat pel Reial decret 364/
364/1995,
1995, de 10 de març.
Contra la present Resolució, que posa fi a la via administrativa, pot interposar
alternativament o recurs de reposició potestatiu davant l'Alcalde, en el termini d'un
mes a comptar des de l'endemà al de la publicació del present anunci, de conformitat
amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu

Comú

de

les

Administracions

Públiques,

o

recurs

contenciós
contenciós-

administratiu, davant el Jutjat del Contenciós
Contenciós-Administratiu
Administratiu de Girona, en el termini de
dos mesos, a comptar des de l'endemà al de la publicació del present anunci, de
conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció
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AJUNTAMENT DE VILAJUÏGA
Contenciós-Administrativa.
Administrativa. Si s'optés per interposar el recurs de reposició potestatiu no
podrà interposar recurss contenciós
contenciós-administratiu
administratiu fins que aquell

sigui resolt

expressament o s'hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot això sense perjudici
de què pugui interposar Vè. qualsevol altre recurs que pogués estimar més convenient
al seu dret.
Així es fa saber la composi
composició definitiva del Tribunal que ha de jutjar les
corresponents proves:
Membre

Identitat

President XALOC
Suplent XALOC
Vocal EAPC
Suplent EAPC
Secretaria DGAL
Suplent DGAL

Jordi Turon Serra
Jordi Batllori Nouvilas
Gerard Soldevila Freixa
Joel Mañas Serra
Xavier Serra Capell
Neli Martinez Virgili

La realització dels exercicis serà el dia 14 de gener de 2020,
2020 a les 10
hores, a la Sala d’Actes del Centre Cívic de Vilajuïga, havent de portar els
aspirants la documentació identificativa
identificativa.
Els aspirants admesos que s’esmenten a continuació no han acreditat els
coneixements de llengua catalana de nivell C1 que s’assenyalen a les bases de la
convocatòria, i per tant, hauran de realitzar la prova de nivell de llengua catalana, el
dia, hora i lloc que s’indica:
Relació d'Aspirants Admesos

DNI

J.O.S
L.B.L

....4440A
....4307C

La realització dels exercicis de coneixements de llengua catalana serà el dia
14 de gener de 2020, a les 9 hores, a la Sala d’Actes de Centre Cívic de
Vilajuïga, havent de portar els aspirants la documentació identificativa
identificativa.

L’ALCALDE
FRANCESC XAVIER LLORENTE CABRATORA
VILAJUÏGA, DOCUMENT SIGNAT ELECTRONICAMENT
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