Ajuntament de l’Escala
vila marinera

N’Agustí Garcia i Andrés, Secretari de l'Ajuntament de L'Escala (Girona),
CERTIFICO:
Que la Junta de Govern Local de data 31 de juliol de 2019, va acordar, entre d’altres, el
següent acord:
7.3.- Atès que per Decret d’Alcaldia de data 12 de juliol de 2019 es van aprovar les
bases i convocatòria per la constitució d’una borsa de treball de Director/a per l'Escola
Bressol (grup de classificació A2) per cobrir vacants temporals i realitzar substitucions
en aquesta categoria professional, a l’Ajuntament de l’Escala.

Revisat l’expedient per motius d’agenda dels afectats es considera oportú modificar la
data de les proves.

Agustí Garcia Andrés

Atès que les atribucions de l’article 21 de la Llei de Bases de Règim Local que ostenta
l’Alcalde, dins de la seva funció de comandament superior del personal, però aquestes
funcions delegables recauen en la Junta de Govern Local per acord plenari d’1 de juliol
de 2019.
D’acord amb aquests antecedents i en ús de les atribucions que la legislació en règim
local atribueix a la Junta de Govern Local, proposo elevar a la Junta de Govern Local
de l’Escala els següents
ACORDS:
Primer.- Modificar la data de les proves aprovada per Decret d’Alcaldia de data 24 de
juliol de 2019 corresponents al procediment selectiu convocat per la constitució d’una
borsa de treball de Director/a per l'Escola Bressol (grup de classificació A2) per cobrir
vacants temporals i realitzar substitucions en aquesta categoria professional.
Segon.- Fixar el dia, l'hora i el lloc de realització dels exercicis a fer 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:
9/08/2019
Hora: 11:00 hores.
Lloc: Sala de Plens de la casa consistorial (c/Pintor Joan Massanet, 34 de l’Escala)

Victor Puga López
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01/08/2019 ALCALDE.
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01/08/2019 SECRETARI

Atès que per Decret d’alcaldia de data 24 de juliol de 2019 es va aprovar la llista
d’admesos i exclosos, els integrants del tribunal qualificador, el dia i hora de les proves
del procés selectiu convocat per la constitució d’una borsa de treball de Director/a per
l'Escola Bressol (grup de classificació A2) per cobrir vacants temporals i realitzar
substitucions en aquesta categoria professional, a l’Ajuntament de l’Escala.
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https://seu.lescala.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
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Classificador:Certificat -

Tercer.- Procedir a publicar el present decret al tauler d’edictes de la Corporació i al
web municipal.
I perquè consti, lliuro el present certificat amb el vist-i-plau, del Sr. Alcalde-President de la
Corporació, a data de signatura electrònica.
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Agustí Garcia Andrés
Victor Puga López
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01/08/2019 SECRETARI

Vist i Plau,
L'ALCALDE
Victor Puga López
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EL SECRETARI
Agustí Garcia Andrés

