Ajuntament de l’Escala
vila marinera

Exp: 2016/2256

DECRET D’ALCALDIA

Víctor J. Puga i López, Alcalde-President de l’Ajuntament de L’Escala (Girona), havent
finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per prendre part en el procés selectiu
convocat per aquesta corporació per a la contractació laboral temporal d’un oficial
segona, un jardiner i un peó, i un cop examinada la documentació presentada pels
interessats, d’acord amb el que es disposa en les bases aprovades per Decret
d’Alcaldia de 21 de juny de 2016.
Fent ús de les atribucions que em confereix la vigent legislació de règim local (article
34 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i article 90.3
del Text Refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya).

D I S P O S O:

PRIMER.- Aprovar la relació d'admesos i exclosos del procés selectiu convocats per
aquest Ajuntament que s'esmenta a continuació:
1 PLAÇA D’UN OFICIAL SEGONA, UN JARDINER I UN PEÓ.
ASPIRANTS ADMESOS
Núm. RE

Nom

DNI

4421
4429
4304
4432
4426
4416

AHA
BH
KKB
JLM
PTS
JXT

747-E
339-E
822-T
137-J
035-D
993-H

M.A.M.G
MQC

432-J
109-G

ASPIRANTS EXCLOSOS

4417
4407

1.- No aporta fotocòpia del permís de conduir, no té el títol de graduat escolar.
2.- No està a l’atur.
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SEGON.- Aprovar els integrants del tribunal qualificador d’aquesta convocatòria,
d’acord el que preveu la llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat públic,
segons es relaciona a continuació:
President: Sr. Agustí García Andrés, substituta, Ana Ma. Sureda Busquets.
Vocals:
- Sra. Carles Casellas Gusó.
- Sr. Jaume Callol
- Sra .Neus Puig Artigas
- Sra.Núria Rodriguez Isach i substituta Sra. Jana Guillot Roca; que a la vegada són
representants dels treballadors.
Secretaria: Sra.Montserrat Balateu Massanet, Substituta Sra. Mònica Llop Oliveras.

TERCER.- Fixar el dia, l'hora i el lloc de realització dels exercicis de la convocatòria,
segons es relaciona a continuació, quedant convocats els senyors membres del
tribunal qualificador i els aspirants admesos.
Primera i única prova: entrevista
Dia: 04/072016
Hora: 11 matí
Lloc: Ajuntament de l’Escala (C/ Joan Pintor Massanet, 34)
Es faran les entrevistes amb una previsió d’una entrevista cada quinze minuts i per
ordre de registre d’entrada de la sol·licitud.

QUART.- Els interessats disposen de 10 dies naturals, a comptar de l’endemà de la
publicació del present decret, als efectes d’esmena de defectes, reclamacions o
recusació de membres del tribunal. L’esmena de defectes es farà davant el Secretari
de la Corporació.
CINQUÈ.- Procedir a publicar el present decret al tauler d’edictes de la Corporació

L'ALCALDE

Davant meu,
EL SECRETARI

Víctor Puga i López

Agustí Garcia i Andrés

L’Escala, a 1 de juliol de 2016
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