Ajuntament de l’Escala
vila marinera

RRHH

ANUNCI SOBRE ADMESOS I EXCLOSOS, TRIBUNAL I DATA DE PROVES DE
PROCEDIMENT SELECTIU PER LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE PERSONAL
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 per la constitució d’una borsa de treball de tècnics
mig de recursos humans (grup de classificació A2) per cobrir vacants temporals i realitzar
substitucions en aquesta categoria professional, a l’Ajuntament de l’Escala, 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 data 12 de desembre de 2019.
DISPOSO
PRIMER.- Aprovar la relació d’admesos i exclosos definitiu del procediment selectiu
convocat per la constitució d’una borsa de treball de per cobrir tècnics mig de recursos
humans vacants temporals i realitzar substitucions en aquesta categoria professional que
figura tot seguit:
ASPIRANTS ADMESOS :
DNI

2020/45

..3150…

2020/229

..5495…

Nom
Maria Marcó
Arbonès
Maria del mar
Villacampa
Cullell

24/01/2020 CAP RRHH

SEGON.- Aprovar els integrants del tribunal qualificador d’aquest procés selectiu, d’acord el
que preveu el RD 5/2015 de 2 d'octubre, de l’estatut bàsic de l’empleat públic, segons es
relaciona a continuació:
- President:
- Vocals:

Sr. Joan Vilà i Pujolràs. Suplent: Sr. Joaquim Ginesta i Rey
Sra. Elena Ramos Carrasco: Sra. Olga Campalans Navarro.
Sra. Ariadna Vilà Quintana Suplent: Sra.Yolanda Toral Morente

- Secretari:

Sra. Agustí Garcia i Andrés. Suplent: Neus Puig Artigas.

El tribunal podrà comptar amb l'assistència d'assessors especialistes.
El tribunal qualificador es constituirà el dia 7 de febrer, a les 9:00 hores a la Sala de Plens de
l'Ajuntament de l'Escala, Pintor Massanet, 34, 17130 l'Escala
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TERCER.- 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: 7 de febrer de 2020
Hora: 9:30 hores.
Lloc: Sala de Plens
QUART.- Procedir a publicar el present decret al tauler d’edictes de la Corporació i al web
municipal.”

Es fa públic per a general coneixement
EL SECRETARI,

Agustí Garcia i Andrés
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