AJUNTAMENT DE COLOMERS

ANUNCI

ANUNCI
DE
L’AJUNTAMENT
DE
COLOMERS,
SOBRE
LA
LLISTAD’ADMESOS I EXCLOSOS EN EL CONCURS PER A LA PROVISIÓ
D’UN LLOC DE TREBALL DE PEÓ DE LA BRIGADA D’OBRES I SERVEIS.
En compliment d’allò que estableix el Reglament de personal al servei de les
Corporacions Locals, aprovat per Decret núm. 214/1990, 30 de juliol, es fa públic
que l’Alcaldia de Colomers, mitjançant provisió de data d’avui ha resolt:
Atès que per Decret d’Alcaldia data 7 de juny de 2018, es van aprovar les bases
i es va convocar concurs lliure per a la provisió d’un lloc de peó de la Brigada
d’Obres i Serveis, per dur a terme les tasques de manteniment i conservació dels
espais, equipaments i edificis públics municipals, així com les seves vies i zones
verdes.
Atès que ha finalitzat el termini concedit per a la presentació d’instàncies
sol·licitant prendre part en el procés selectiu, de conformitat amb el que es
preveu a la bases cinquena de la convocatòria, RESOLC:
PRIMER.- Declarar aprovada la relació d’aspirants admesos i exclosos a les
proves selectives per a l’accés a la plaça vacant, abans esmentades, relacionats
per ordre alfabètic:
Aspirants admesos:
1.- J. A. A.;

DNI: ... 9001-Q

2.- X. V. G.

DNI: ... 1927-Z

SEGON.- Publicar la relació certificada completa d’aspirants admesos i exclosos,
en el web municipal i en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament.
TERCER.- La composició del tribunal qualificador de la selecció serà la següent:
El Tribunal qualificador estarà integrat pels següents membres:
Plaça de la Vila, 1
 972768066

17144-Colomers, Baix Empordà
FAX 972768212

 ajuntament@colomers.cat

AJUNTAMENT DE COLOMERS

- President: El Secretari de la Corporació
- Vocal 1: Auxiliar administrativa de la Corporació
- Vocal 2: : Tècnic/a de la Corporació
I a més a m és, podran estar presents com a observadors/es en el procés de
selecció, amb veu però sense vot, l’Alcalde de la Corporació, i un/a regidor/a de
cada grup amb representació a l’Ajuntament de Colomers, preferentment el
Regidor/a d’obres i serveis.
El Tribunal qualificador podrà disposar dels assessors necessaris en cada prova.

QUART.- Es convoca als aspirants el proper dijous dia 5 de juliol de 2018 a les
16 hores, a les oficines municipals de la Corporació, per a realitzar les proves del
procés de selecció.
CINQUÈ.- Es fa públic a l’empara del que estableix l’article 71 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
Es concedeix a les persones interessades afectades un termini de deu dies
naturals a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el web
municipal.
Les al·legacions presentades seran resoltes pel mateix òrgan, i si no n’hi
haguessin, la llista s’entendrà elevada definitivament a definitiva.
La resta de resolucions que s’escaiguin en la tramitació del procés de selecció,
únicament es faran públiques en el web municipal i en el tauler d’anuncis
d’aquest Ajuntament.

Colomers, 28 de juny de 2018.
L’ Alcalde,

Sgt. Josep Manuel López Gifreu
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