Ajuntament de Guils de Cerdanya
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DECRET D’ALCALDIA
La Junta de Goven Local en la seva sessió ordinària de data 23 d’abril de 2018,
va aprovar les Bases Reguladores del procés selectiu, mitjançant
concurs-oposició, per a la provisió del lloc de treball d’auxiliar administratiu,
funcionari, de l’ajuntament de Guils de Cerdanya, administració general, grup
C2, nivell 15.
Atès que les bases i la convocatòria es van publicar en el BOP de Girona núm.
87 de 7 de maig de 2018.

Ateses les determinacions de l’article 53.1.h) i i) del Decret legislatiu de 2/2003,
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya i l’article 55 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova
el Reglament de personal dels ens locals.
A la vista de tot això,
RESOLC:
Primer.- Aprovar la llista definitiva d’aspirants admesos/es a la convocatòria del
procés selectiu, mitjançant concurs-oposició, per provisió del lloc de treball
d’auxiliar administratiu, funcionari, de l’ajuntament de Guils de Cerdanya,
administració general, grup C2, nivell 15.

Reg. Entrada

Nom aspirant

NIF

2018-E-RC-155

V.O.O.

…590T

2018-E-RE-28

A.D.V.

...210C

2018-E-RC-146

L.B.M.

...574R

2018-E-RC-148

J.G.M.

...486G
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Atès el que determinen les bases 3 i 5 d’aquesta convocatòria.
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Vista la documentació d’instàncies per part dels aspirants i analitzada la
documentació aportada.

Número : 2018-0020 Data : 15/06/2018

Vist el Decret de l'Alcaldia número 17/2018, de 7 de juny, d'aprovació de la llista
provisional d'admesos i exclosos al procés de selecció de personal.

...442X

2018-E-RC-150

M.T.B.

...052C

2018-E-RC-152

R.B.S,

...441D

2018-E-RC-154

S.M.M.

...933A

2018-E-RC-158

L.C.S.

...471Y

2018-E-RC-160

I.S.C.

...769Q

2018-E-RC-159

B.A.D.

...894A

2018-E-RC-162

A.G.T.

...613K

2018-E-RC-163

J.P.C.

...104R

2018-E-RC-164

F.F.C.

...394Q

2018-E-RE-34

MC.G.M.

...855Y

2018-E-RE-35

M.L.M.

...354W

2018-E-RC-165

R.A.R.

...213R

2018-E-RC-170

S.B.P.

...474E

Segon.- Declarar exclosos definitivament els següents aspirants:

Reg. Entrada

Nom
aspirant

motiu
NIF
-. No acredita no patir malaltia (3 d)).

2018-E-RE-30

S.F.LL.

...617Z

-. No acredita no estar inhabilitat (3e)).
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Número : 2018-0020 Data : 15/06/2018

A.R.O.
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2018-E-RC-147

DECRET
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Ajuntament de Guils de Cerdanya
-. No acredita no patir malaltia (3 d)).

2018-E-RE-33

G.F.S.

...276A

-. No acredita no estar inhabilitat (3e))
-. No acredita ser ciutadà espanyol(3 a)
-.No acredita l’edat (3 b)
-.No acredita estar en possessió del títol de
Graduat en Educació Secundària
Obligatòria o equivalent
-. No acredita no patir malaltia (3 d)).

...092Q

-. No acredita el nivell C de llengua
catalana (3 f)

Tercer.- Publicar la llista definitiva d’admesos i exclosos i convocar als
aspirants admesos/es, a la realització de les proves del procés de selecció el
dia 22 de juny a les 10.00 hores del matí, a les oficines municipals de
l’Ajuntament de Guils de Cerdanya.
Quart.- Convocar als aspirants admesos que no hagin acreditat el nivell C de
llengua catalana a la realització de la prova específica de llengua catalana el
dia 22 de juny a les 9.00 hores del matí, a les oficines municipals de
l’Ajuntament de Guils de Cerdanya.
2018-E-RC-150

M.T.B.

...052C

Cinquè.- Convocar al tribunal qualificador el dia 22 de juny a les 8.30 hores del
matí a les oficines de l’Ajuntament de Guils de Cerdanya.
Sisè.- Amb la publicació d’aquesta resolució es considera realitzada l’oportuna
notificació a les persones interessades.
Setè.- Donar compte al Ple d’aquest decret en la propera sessió que celebri
Així ho mano i signo a Guils de Cerdanya el dia assenyalat al marge
L’alcalde
Valentí Tuset Creus

La secretària
Anna Tor Benazet
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B.G.C.

DECRET

2018-E-RC-161

Número : 2018-0020 Data : 15/06/2018

-. No acredita no estar inhabilitat (3e)).

Ajuntament de Guils de Cerdanya

C/ Malet, 15, Guils de Cerdanya. 17528 (Girona). Tel. 972880016. Fax: 972140450

Codi Validació: 6SJ6DLGG65G9RD62SHMQASQ6G | Verificació: http://guilsdecerdanya.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 4

Número : 2018-0020 Data : 15/06/2018

DECRET

Ajuntament de Guils de Cerdanya

(Document signat electrònicament)

