AJUNTAMENT DE VILAJUÏGA

Expedient núm.: X2019000386
Decret d'Alcaldia núm. 323 de data 13 de desembre de 2019.
Procediment: Provisió de Lloc de treball Mitjançant Nomenament Interí
(Funcionari amb Habilitació de Caràcter Nacional)
Document signat per: L'Alcalde
RESOLUCIÓ D'ALCALDIA APROVANT LA
DESIGNACIÓ DE MEMBRES DEL TRIBUNAL

LLISTA

PROVISIONAL

I

DE

A la vista dels següents antecedents:
Document

Data/Núm.

Resolució d'Alcaldia aprovant la Convocatòria 13/11/2019
i les Bases, i resolució recurs presentat
Anunci en el BOP bases que regeixen la 22/11/2019
convocatòria
Expirat el termini de presentació de sol·licituds d'admissió en les proves per a la
provisió del lloc de treball següent:
Descripció del lloc de treball: Secretaria Intervenció
Denominació: Secretaria Intervenció
Subescala: Administrativa
Classe: Secretaria de classe 3ª
Grup de classificació: A1
Nivell de destí: 25
Complement específic anual: 25.800 €
I examinada la documentació que l'acompanya i de conformitat amb l’ establert
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
364/1995, de 10 de març i en virtut de l'article 21.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
de Bases del Règim Local, RESOLC
PRIMER. Aprovar la següent relació provisional d'aspirants admesos i exclosos:
Relació d'Aspirants Admesos
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

DNI
....6075H
....4440A
....0602Q
....0477C
....2682Q
....0055A
....9747P
....0614X
...2000M
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L.O.V
L.B.L
M.M.D
Relació
d'Aspirants
Exclosos
C.C.G
X.M.N
L.S.S
C.C.G.A

....2337C
....4307C
....1111R

DNI
....7372L
....6344L
....2241B
....0663D

Causa
Falta
Falta
Falta
Falta

informe
informe
informe
informe

vida laboral
vida laboral
vida laboral
vidal laboral

SEGON. Vistes les propostes de membres realitzades pels Organismes
corresponents que han de formar part del Tribunal que realitzarà la selecció, designar
com a membres del Tribunal que ha de jutjar les corresponents proves a:
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

TERCER. Notificar la present resolució als membres designats perquè en
prenguin coneixement.
QUART.- La realització dels exercicis serà el dia 14 de gener de 2020,
a les 10 hores, a la Sala d’Actes del Centre Cívic de Vilajuïga, havent de portar
els aspirants la documentació identificativa.
CINQUÈ. Publicar la relació provisional d'admesos i exclosos, així com la
composició del Tribunal de Selecció i la data de realització dels exercicis en el tauler
d’anuncis de la Corporació i al web municipal.
Els aspirants exclosos disposen d'un termini de deu dies hàbils, a
partir de la publicació d'aquest anunci en el tauler d’anuncis de la
Corporació, per formular reclamacions o esmenar els defectes que hagin
motivat la seva exclusió.
D’acord amb la Bases 4arta de la convocatòria i Bases del procés selectiu, si no
s’hi presenten al·legacions o es desestimen per silenci administratiu, s’ha de considerar
definitivament aprovada la llista de persones aspirants admeses i excloses i no cal
tornar-la a publicar.
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Alcalde - President
Francesc Xavier Llorente Cabratosa
Vilajuïga, document signat electrònicament.
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