ANUNCI
Per Decret de l’Alcaldia núm. 1404 de data 05/07/2022, s’ha aprovat la següent
resolució:

Atès que d’acord amb les bases del procés de selecció mitjançant concurs oposició
lliure publicades al BOP de Girona núm. 106 de data 02/06/2022, per a la cobertura
temporal d’una plaça vacant de tècnic de teatre i constitució d’una borsa de treball de
l’Ajuntament de La Bisbal d’Empordà, cal aprovar, d’acord amb la base sisena, la llista
d’aspirants admesos i exclosos.
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 a la base sisena s’estableix que finalitzat el termini de presentació
d’instàncies l’Alcalde, dictarà una resolució en la que declararà aprovada la llista
d’admesos/es i exclosos/es, i en la mateixa es concedirà un termini de 10 dies per a la
presentació d’al·legacions, si s’escau, i s’indicarà la composició del tribunal
qualificador, així com es podrà assenyalar dia, hora i lloc de realització de les proves.
R E S O L C:
PRIMER.- Aprovar la següent llista d’aspirants admesos/es i exclosos/es:
Aspirants admesos:
NRE

DATA ENT.

1R.COG.

2N.COG.

NOM

E2022007053
E2022007054

11/06/2022

NEVADO

MATEO

LUIS

E2022007347

20/06/2022

TORRES

FERRÉ

PAU

Aspirants exclosos provisionalment:
NRE

DATA ENT.

1R.COG.

2N.COG.

NOM

MOTIU
EXCLUSIÓ *

E2022006961

09/06/2022

ESPINOSA

VIVER

SERGIO

A

E2022007292
E2022007293

17/06/2022

FELIU

PRATS

FRANCESC XAVIER

B

E2022007450

22/06/2022

CARRERAS

CARRE

MARC

B

95c0a3fc-08c8-411b-aab4-6e5122e8396b

*A: Manca de presentació de la sol·licitud mitjançant el model de sol·licitud que es troba al web municipal.
*B: Manca d’aportació títol exigit d’acord a les bases de la convocatòria, a la RLLT, a l’article 3 EBEP i al
169 RD-L
781/1986.

Aspirants que no acredita títol de català:
NRE

DATA ENT.

1R.COG.

2N.COG.

NOM

E2022007450

22/06/2022

CARRERAS

CARRE

MARC

SEGON.- Es poden interposar reclamacions a la llista d’aspirants admesos i exclosos
de conformitat amb el que preveu l’article 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, en el
termini de 10 dies, a partir de la publicació al Tauler d'anuncis d’aquesta Corporació.
TERCER.- Aquesta llista s’elevarà a definitiva, si en el termini que s’exposa en
l’apartat tercer d’aquesta resolució, no s’ha presentat cap reclamació.
QUART.- Des de la data de publicació d’aquesta resolució al Tauler d’anuncis
d’aquesta Corporació, es podran presentar les reclamacions pertinents o recusar els
membres del Tribunal, d’acord amb el que disposa l’article 24 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre de Règim Jurídic del Sector Públic.
CINQUÈ.- 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

95c0a3fc-08c8-411b-aab4-6e5122e8396b

