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DECRET DE PRESIDÈNCIA
Atès que ha finalitzat el termini per a la presentació de sol·licituds per prendre part en
el concurs oposició convocat per aquest Consell Comarcal per a la contractació laboral
temporal per interinitat i per cobrir necessitats temporals d’un/una encarregat/da de
deixalleria;
Examinada la documentació presentada per les persones interessades, d’acord amb el
que disposen les bases aprovades per decret de presidència número 2021-0301 de
data 15 d’abril de 2021,
DECRETO:

Aspirant exclòs:
Blanco Martínez, Margarita; Motiu: Per no presentar els models normalitzats
(sol·licitud/relació de mèrits al·legats).
Segon. Informar els aspirants que disposen d’un termini de 2 dies hàbils a partir de
l’endemà de la publicació del present decret per tal de formular les reclamacions i
esmenes que consideren oportunes. En el seu defecte, la llista provisional esdevindrà
definitiva.
Tercer. Nomenar els membres de l’Òrgan seleccionador de les proves d’acord amb la
composició que determinen les bases:
Presidenta:

Sra. Mariona Virgili Marquès

Vocals:

Sra. Marta Curquejo Torrent
Sr. Joan Selis Llinas

Secretari:

Sr. Secundino Fernández Suárez

Els membres del tribunal es poden abstenir i els aspirants poden recusar-los si
concorre algun dels motius de l’article 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim
jurídic del sector públic.
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Martínez Sánchez, Jorge ***1936**
Olivé de Puig, Alfonso ***8123**
Pou Navarro, Aaron ***3913**
Sabba Sabba, Rida ***0240**
Verdalet Rodríguez, Joaquin ***1369**

DECRET

Secundino Fernandez Suarez (2 de 2)
Secretari
Data Signatura: 25/05/2021
HASH: af3de6d253ed4c1a447c1389ebb4b047

Aspirants admesos:

Número: 2021-0411 Data: 25/05/2021

Primer. Aprovar la següent llista d’aspirants admesos i/o exclosos per prendre part a
l’esmentat concurs oposició.

Quart. Les proves del concurs oposició es faran el dia 10 de juny de 2021 a les 9.00
hores del matí, a la seu d’aquest Consell Comarcal– Carrer Tarongers, núm. 12 -17100 a
La Bisbal d’Empordà.
Així ho disposo i ho mano com a president del Consell Comarcal del Baix Empordà.
En dono fe, el secretari
(Signat electrònicament)
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DECRET

La Bisbal d’Empordà

