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Núm. 3092
AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA
Edicte d’aprovació de la relació d’admesos i exclosos per prendre part en la convocatòria del concurs oposició lliure per a la cobertura, en
règim de contractació laboral, d’una plaça de l’escala d’administració general, subescala tècnica, lloc de treball de tècnic/a mig econòmic/
laboral
Es fa públic que l’Alcaldessa-Presidenta de l’Ajuntament de Garriguella, Sra. Isabel Teixidor Damm, per Decret núm. 49/2019
de 16 d’abril de 2019 ha dictat la resolució que a continuació es transcriu:
DECRET DE L’ALCALDIA
Tancat el termini de presentació de les sol·licituds per prendre part en la convocatòria del concurs oposició lliure per a la
cobertura, en règim de contractació laboral, d’una plaça de l’escala de l’escala d’administració general, subescala tècnica, lloc
de treball de tècnic/a mig econòmic/laboral, subgrup de classificació professional A2, prevista a la relació de llocs de treball
de l’Ajuntament de Garriguella, i una vegada rebudes totes aquelles sol·licituds presentades procedeix la continuació del
procés selectiu amb la declaració provisional dels aspirants admesos i exclosos.
D’acord amb el que disposa la base cinquena de les bases reguladores de les proves selectives aprovades per la Junta de
Govern Local de data 7 de març de 2019 (publicades al BOP de Girona núm. 51 de 13/03/2019) i fent ús de les atribucions
conferides a aquesta Alcaldia per l’article 21.1.h) de la Llei 7/1985 reguladora de les Bases de Règim Local, RESOLC:
Primer.- Declarar aprovada la llista provisional dels aspirants admesos i exclosos a la realització de les proves selectives:
a).- Llista d’aspirants admesos:
Núm. Registre
E2019000491
E2019000546
E2019000557
E2019000627
E2019000682
E2019000688
E2019000699

D.N.I.
(3 últimes
xifres + lletra)
XX.XXX.794T
XX.XXX.601S
XX.XXX.307F
XX.XXX.866P
XX.XXX.707F
XX.XXX.241B
XX.XXX.111R

b).- Llista d’aspirants exclosos.
Núm. Registre
E2019000609
E2019000694

D.N.I (3 últimes
Motiu
xifres + lletra)
No acredita posseir la titulació exigida ni aporta certificat acreditatiu de
XX.XXX.585N
l’equivalència
XX.XXX.089X
No aporta currículum vitae

Tercer.- Transcorregut el termini sense que s’hagi presentat cap esmena, al·legació o reclamació la llista provisional serà
elevada a definitiva, sense necessitat d’una nova publicació.
Quart.- El lloc, data i hora de l’inici del procés de selecció, a més de l’ordre d’actuació dels aspirants, així com la composició
del tribunal es donarà de conèixer a la resolució d’aprovació de la llista definitiva.
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Segon.- Concedir als aspirants exclosos un termini de DEU DIES per esmenar les seves sol·licituds aportant els corresponents
documents acreditatius, originals o fotocòpies compulsades, i/o presentar les al·legacions o reclamacions que tinguin per
convenient.
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Cinquè.- Fer pública aquesta resolució al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Garriguella i a la pàgina web (www.garriguella.
cat)
Garriguella, 16 d’abril de 2019
Isabel Teixidor Damm
Alcaldessa
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