ANUNCI
Feim públic que mitjançant Decret d'Alcaldia núm. 108, de data 18-03-2019, s'ha dictat la
resolució següent:
“Fent ús de les atribucions que em confereix l'article 21 de la Llei 7/85, de 2 d'abril,
reguladora de les bases del règim local, el Reial decret legislatiu 781/86, de 18 d'abril, i
altra legislació concordant.
Vist l'expedient en tràmit de la convocatòria del procés selectiu, mitjançant el sistema de
concurs oposició lliure, per la cobertura amb caràcter interí de la plaça de Secretari/ària de
l'Ajuntament de Ferreries, i constitució d'una borsa de feina;
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Atès que el passat dia 11/03/2019, va finalitzar el termini per presentar instàncies per
participar amb aquesta convocatòria,
I conforme el punt 6 de les bases que regeixen aquesta convocatòria, on diu que un cop
finalitzat el termini de presentació d'instàncies i en el termini màxim de 10 dies hàbils,
declararà aprovada la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos;
RESOLC:
Primer.- Aprovar la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos:
DNI
41742106G
41498230C
41505494Q
41742464V
41746003Z
41503853P
41736369V
41509178C
Aquesta llista s'elevarà a definitiva si en el termini de tres dies hàbils no s'hi presenten
reclamacions.
Segon.- Designar els membres del Tribunal Qualificador:
President/a:
· Titular: Sra. Caterina Barceló Martí, funcionària de carrera habilitada.
· Suplent: Sr. Guillem Simó Bordoy, funcionari de carrera habilitat.
Vocals:
· Titular: Sra. Cristina Gascón Mir, funcionària de carrera habilitada.
· Suplent: Sra. M. Eulàlia Más Espinosa, funcionària de carrera habilitada.
·

Titular: Sra. Lourdes de Olives Olivares, tècnica superior A1.

·

Suplent: Alicia Casado Cobo, tècnica superior A1.

Secretari/ària:
Conforme el punt 7 de les bases reguladores del procés de selecció, en la sessió
constitutiva les membres de l'òrgan de selecció han de designar una secretària d'entre les
persones que són vocals.
Tercer.- El dia, hora i lloc de realització de les proves es comunicaran en breu i es
publicarà al tauler d'anuncis i a la plana web municipal.
Quart.- Publicar aquesta resolució al tauler anuncis i a la plana web municipal.”
El batle
Josep Carreres Coll
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Signat a Ferreries, en la data de la signatura electrònica que consta en aquest document.

18/03/2019 14:14:55
Signatura electrònica
Ferreries

