Decret d'Alcaldia
Francesc Guisset i Lagresa, Alcalde-President d'aquest Ajuntament, amb data de
signatura electrònica, ha dictat el Decret següent:
“Mitjançant Decret d’Alcaldia de data 1 d’agost de 2019, es convoquen les proves
selectives d’un concurs oposició per tal de proveir de manera interina, una plaça
d’auxiliar administratiu de la Casa de Cultura.

El dia 9 de setembre de 2019, va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds
per a prendre part a l’esmentat concurs oposició.
El dia 20 de setembre de 2019, l’Alcaldia resolt aprovar la llista provisional
d’aspirants admesos i exclosos, el nomenament del Tribunal Qualificador, dia i hora
de l’inici de les proves selectives; així com el termini per esmenes i possibles
reclamacions.
Un cop revisada la documentació de les persones aspirants que han esmenat dins el
termini establert i en la forma legal i demés documentació obrant a l’expedient i en i
en virtut de les facultats atorgades per l’article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases del Règim Local.

Número: 2019-1473 Data: 11/10/2019

En la mateixa resolució s’aprovaven les bases per les quals es regiran les proves
corresponents. Aquestes bases es publiquen en el BOP de Girona núm. 158 de data
19 d’agost de 2019.

DECRET

HE RESOLT:
Primer.- APROVAR la llista definitiva següent:
Aspirants admesos:
(Segons recomanació de l’agència espanyola de protecció de dades, es publiquen els dígits que
ocupen la posició quarta, cinquena, sisena i setena del document d’identitat).

***6380**
***6040**
***3125**
***7729**

***3339**
***5113**
***4576**
***5230**

***9837**
***1662**
***0974**
***5374**

***9058**
***9965**
***6351**
***6345**

***5256**
***6421**
***4704**

Aspirants exclosos:
(Segons recomanació de l’agència espanyola de protecció de dades, es publiquen els dígits que ocupen
la posició quarta, cinquena, sisena i setena del document d’identitat).

***4903**
***3542**

***2140**
***5362**

***6433**
***9538**
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Francesc Guisset i Lagresa (1 de 1)
Alcalde
Data Signatura: 11/10/2019
HASH: 7acd15eded20ff6f6d60a4ce3c670bd5

Exp.: 2068/2019
Concurs oposición aux. admin Casa de Cultura
CF/lr

Segon.- DESIGNAR el Tribunal Qualificar dels exercicis, el qual estarà
compost per les següents persones:
President:

Titular: Sílvia Tabernero Jódar
Suplent: Joan Serra Perals

Vocals:

Titular: Katy Triola Vila
Suplent: Elisenda Turias Caussa
Titular: Isis Minerva Mesa Clavero, designada per l’EAPC
Suplent: Isabel Delgado Falcón, designada per l’EAPC

Secretària:

Titular: Laia Ricart Diaz
Suplent: Agnès Vaquero Sánchez
Qui actuarà amb veu però sense vot

Tercer.- MODIFICAR l’hora per a la constitució del Tribunal Qualificador:
quedant convocats els membres del tribunal a les 8.30 hores del matí del
dimecres 23 d’octubre de 2019 a l’Ajuntament de Llançà, av. Europa, 37.
Quart.- MODIFICAR l’hora d’inici de la convocatòria del present procés
selectiu: quedant convocats tots els aspirants a les 9:00 hores del matí del dia
23 d’octubre de 2019 a l’Ajuntament de Llançà, av. Europa, 37.

DECRET

També hi assistirà una persona observadora com a representat del personal
laboral a proposta d’aquests, qui actuarà amb veu però sense vot i que no
formarà part dels membres del Tribunal.

Número: 2019-1473 Data: 11/10/2019

Assessors especialistes: Prova de català: Imma Trias i Pilsa

Els aspirants que hauran de realitzar la prova de català són:
***6040**
***3339**
***9837**
Aquesta prova es valorarà amb el resultat d’apte o no apte; en cas de ser declarat no
apte l’aspirant quedarà automàticament eliminat del present concurs de mèrits.
En cas que els aspirants presentin l’esmentat certificat de nivell, com a termini
màxim abans de l’inici de la prova, quedaran exempts de la seva realització.

Cinquè.- PUBLICAR la present resolució a l’ e-Tauler i al web municipal.”
L’Alcalde,
Llançà, amb data de signatura electrònica
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Cinquè.- MODIFICAR l’hora de la convocatòria de la prova del nivell C1 de
català: els aspirants que l’han de superar queden convocats a les 13:00 hores
del dimecres 23 d’octubre a l’Ajuntament de Llançà, av. Europa, 37.

