Ajuntament de La Tallada d’Empordà
La Tallada – Tor – Marenyà – Canet
(Baix Empordà)
C/Les Torres, 1-3. CP 17134. Tel: 972780095. Fax: 972780238

ANUNCI
L’Ajuntament de la Tallada, per decret d’alcaldia núm.48 de 25 d’abril de 2018, ha
aprovat la relació provisional de persones admeses i excloses per participar en el procés
selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de la categoria de monitors/res de
lleure, que estarà vigent per realitzar nomenaments amb caràcter interí o temporal i ,
que en la seva part dispositiva diu:
“
Primer.- Aprovar la llista d’admesos i exclosos d’entre els aspirants que han presentat
solꞏlicitud per prendre part en el procés selectiu objecte d’aquesta convocatòria:
ADMESOS:
Núm. Registre
E2018000682
E2018000683
E2018000687
E2018000702
E2018000711
E2018000716
E2018000728

Nom
M.V.R
M.S.R
E.R.S
C.G.B
F.C.B
S.B.H
M.F.S

DNI
...9267Q
...1942Y
...6245C
...8200K
...1761R
...2979G
...66170C

EXCLOSOS:
No n’hi ha.
Les llistes completes i certificades d’aspirants admesos i exclosos s’exposen al tauler
electrònic d’anuncis de la corporació i a la pàgina web.
Els aspirants omesos per no figurar en la llista provisional d’admesos i exclosos tenen
un termini de 5 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de la present
resolució a e-tauler i la pàgina web, apartat d’ofertes de treball, per formular
reclamacions i fer esmenes.
Segon: Establir que si no s’hi presenta cap reclamació en el termini de cinc dies hàbils, de
conformitat amb la base reguladora 6a de la convocatòria, la llista provisional d’aspirants
admesos i exclosos s’elevarà a definitiva.
Tercer.- Aprovar els integrants del tribunal qualificador, d’acord amb el que preveu la
base setena de la convocatòria:
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Presidenta: Gemma Amiel Matller.
Vocals:

Marta Lucero Ordoño.
Annabel Sancho Alcantara.
Raquel Batlle Casas.

Un dels vocals actuarà com a Secretari.
Suplents:
Núria Calatayud Grau.
Núria Valls de Blas.
Albert Costa Marcé.
Quart.- Fixar el dimecres dia 2 de maig de 2018 a les 9.00 hores per a l’inici de la prova, la
qual es celebrarà a l’edifici de l’ajuntament de la Tallada d’Empordà.
Cinquè.- Notificar aquesta resolució als membres del Tribunal i procedir a la seva
inserció a la pàgina web i al tauler d’anuncis de la corporació, la qual cosa, de conformitat
amb la base reguladora 6a de la convocatòria, substitueix la notificació personal.
Sisè.- Contra la resolució d’admesos i exclosos que és un acte de tràmit no hi caben
recursos en via administrativa; però en el cas que esdevingui definitiva, es podrà
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva notificació
i, alternativament i de forma potestativa, recurs de reposició davant el mateix òrgan que
ha dictat l’acte, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la seva
publicació.
A la Tallada d’Empordà, a 25 d’abril de 2018.-

L’alcalde
Josep Ferrer Vilavella

