ANUNCI
Per Decret de l’Alcaldia núm. 1941 de data 30/09/2021, s’ha aprovat la següent
resolució:
“Atès el que disposa l’art. 21.1 apartat h) de la llei 7/1985, Llei Reguladora de Bases
de règim local, i l’article 53 apartat primer lletra I) del 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, els qual atorguen a l’Alcalde la competència d’exercir la direcció superior
de tot el personal de la Corporació.
Atès que d’acord amb les bases del concurs oposició lliure publicades al BOP de
Girona en data 13/08/2021, per a la cobertura de la plaça de Tècnic/a Mitjà de Serveis
Econòmics en règim d’interí mitjançant sistema de concurs-oposició lliure, cal aprovar,
d’acord amb la base sisena i setena, la llista d’aspirants admesos i exclosos, i la
composició del tribunal.
Atès el Decret de l’Alcaldia núm. 1860 de data 20/09/2021, on s’aprovava la llista
d’admesos/es i exclosos/es provisionals i s’indicava la composició del tribunal
qualificador.
Atès que a la base sisena de les bases del procés selectiu s’estableix que una vegada
elevada a definitiva la llista d’admesos i exclosos, es podrà assenyalar dia, hora i lloc
de realització de les proves.
R E S O L C:
PRIMER.- Aprovar la següent llista definitiva d’aspirants admesos:
Aspirants admesos:
NÚM.

NRE

1R.COGNOM

2N.COGNOM

NOM

DNI

1 E2021009013 VI

MA

LA

***888X

2 E2021009025 AF

AF

PI

***026J

3 E2021009255 OL

PA

DO

***369M

4 E2021009014 FE

RU

SI

***093N

5 E2021009252 FA

AR

MA

***859Q

Aspirant que no acredita títol de català:

NÚM.

NRE

1R.COGNOM

1 E2021009255 OL

2N.COGNOM

PA

NOM

DO

4ea9b3de-b55a-402d-a360-2ffe83041216

DNI

***369M

SEGON.- ASSENYALAR la data i lloc de celebració de tots els exercicis establerts a
les bases del procés selectiu tal i com es detalla a continuació:
Lloc
Data
Hora

: Ajuntament de la Bisbal d’Empordà,
Plaça del Castell, 10
17100 La Bisbal d’Empordà
: 22/10/2021
: 09:00 hores (i els membres del tribunal seran convocats a les 08:00).

TERCER.- Publicar aquesta resolució al tauler d’anuncis municipal e-TAULER, tal com
determina la Base Sisena de les bases del procés selectiu.
*Document datat i signat electrònicament

4ea9b3de-b55a-402d-a360-2ffe83041216

