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Núm. 4416
AJUNTAMENT DE L’ESCALA
Anunci d’admesos i exclosos, tribunal i data de les proves del procediment
selectiu per a la provisió d’una plaça
Exp. 2018/1222
Aquesta Alcaldia, amb data d’avui, ha dictat un decret la part dispositiva del qual és com segueix:
“De conformitat amb les atribucions conferides per la Llei 7/1985
de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i l’art. 55 del Decret
2014/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.
Havent finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per prendre part en el procés selectiu convocat per aquesta corporació relatiu a 1 plaça de Tècnic/a d’Administració de Gestió (TAG), de funcionari de carrera, pel sistema de concurs oposició lliure, i un cop
examinada la documentació presentada pels interessats, d’acord
amb el que disposa en les bases aprovades per Decret d’Alcaldia de
data 28 de març de 2018.
DISPOSO
PRIMER.- Aprovar la relació d’admesos i exclosos del procediment
selectiu convocat per cobrir una plaça de Tècnic/a d’administració
de gestió que figura tot seguit:

RE
2018/3934
2018/3608
2018/3531
2018/3980
2018/3903
2018/3346
2018/3521
2018/3908

Cognoms i Nom
BCE
CGG
CTJ
JPJ *
MSA
RPA
SCD
VQA

DNI
…585R
…157J
…143Y
…567Y
…449P
…309K
…777F
…666S

* Aquests aspirants hauran d’acreditar el nivell de català C d’acord
amb el que figura als articles 3 i 5 del Decret 161/2002, d’11 de juny,
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ASPIRANTS ADMESOS :
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sobre l’acreditació del coneixement de català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de
les administracions públiques de Catalunya. En cas contrari hauran
de realitzar i superar la prova específica de coneixement de llengua
catalana.
ASPIRANTS EXCLOSOS:
Cap
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 Garcia Andrés. Suplent, Joaquim Ginesta
Rey.
- Vocals:
Sra. Elena Ramos Carrasco. Suplent: Lurdes Boix Llonch.
Sr. David Álvarez Carreño. Suplent: Olga Campalans
Navarro.
Sr. Miquel Àngel Villacampa Ester. Suplent: Pere Serrano Martín.
Sr. Albert Garcia González. Suplent: Sr. Ernest Pujol
Palomer, proposats per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
Sr. Adrià Vila Moreno, representant dels empleats públics. Suplent: Sra. Jana Guillot Rocas.
- Secretari: Sra. Carmen Ibáñez Jiménez. Suplent: Neus Puig i Artigas.
TERCER.- Fixar el dia, l’hora i el lloc de realització dels exercicis a
realitzar d’acord amb el que figura a les bases reguladores de la convocatòria, segons es relaciona a continuació, quedant convocats els
senyors membres del tribunal qualificador i els aspirants admesos.
Dia: 6/06/2018
Hora: a les 8:00 hores qui hagi de fer la prova de català i a les 9:00
hores tots els aspirants.
Lloc: Ajuntament de l’Escala (c/ Joan Pintor Massanet, 34).
QUART.- Els interessats disposen de 10 dies naturals, a comptar de
l’endemà de la publicació al tauler d’edictes del present decret i al
BOP, 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.
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CINQUÈ.- Procedir a publicar el present decret al tauler d’edictes
de la Corporació i al web municipal, així com al BOP.”
Es fa públic per a general coneixement
L’Escala, 16 de maig de 2018
Víctor Puga i López
Alcalde
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