EDICTE de l’Ajuntament de Llívia, sobre la llista definitiva d’admesos i
exclosos a la convocatòria del procés per a la creació d’un borsí de
vigilant del Museu Municipal de l’Ajuntament de Llívia, mitjançant el
sistema de concurs-oposició lliure
Per Decret d’Alcaldia núm.2018-0163, d’1 de juny de 2018, s’ha RESOLT:
Atès que la junta de Govern Local, en sessió del dia 19 de febrer de 2018, núm.
2/2018, va aprovar les bases del procés per a la creació d’un borsí de vigilant
del Museu Municipal de l’Ajuntament de Llívia, mitjançant el sistema de
concurs-oposició lliure.

Vista la presentació d’instàncies per part dels aspirants i analitzada la
documentació aportada.
Atès el que determina la base 4 d’aquesta convocatòria.
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,

Número : 2018-0022 Data : 01/06/2018

Atès que les bases i la convocatòria es van publicar en el BOP de Girona núm.
48 de 8 de març de 2018.

ANUNCIS I EDICTES

RESOLC:
Primer.- Aprovar la llista definitiva d’aspirants admeses a la convocatòria del
procés per a la creació d’un borsí de vigilant del Museu Municipal de
l’Ajuntament de Llívia, mitjançant el sistema de concurs-oposició lliure.
Reg. Entrada
2018-E-RC-27
2018-E-RC-870
2018-E-RC-894
2018-E-RC-901

Nom aspirant
Antonio M.G.
Ana R.O.
Carles G.G.P.
Roser A.R.

NIF
…237S
…561N
...449T
...213R

Segon.- Convocar als següents aspirants admesos/es, a la realització de les
proves el dia 18 de juny a les 9 hores del matí, a les oficines municipals de
l’Ajuntament de Llívia.
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Cinquè.- Designar el tribunal qualificador, el qual estarà format pels següents
membres:
Presidència:
Titular: Anna Tor Benazet funcionària d’habilitació nacional, escala secretaria
Intervenció, de l’Ajuntament de Ger
Suplent: Juan Antonio Yañez Rodríguez funcionari d’habilitació nacional, escala
secretaria Intervenció, de l’Ajuntament de Montellà-Martinet

Secretaria:
Titular: Rosa M Creus Aguilar funcionària de l’Ajuntament de Llívia del departament de
Recursos Humans.
Suplent: M Inmaculada Blanxer Bonet funcionària de l’Ajuntament de Llívia

Sisè.- Disposar l’ordre de les proves, d’acord amb el següent calendari:
Dia 18 de juny a les 9 hores del matí a les oficines de l’Ajuntament de Llívia

Número : 2018-0022 Data : 01/06/2018

Vocal 2:
Titular: Gloria Agulló Martínez del servei de Recursos Humans de l’ Ajuntament de
Puigcerdà
Suplent: Montserrat Tor Betriu. del servei de Recursos Humans de l’ Ajuntament de
Puigcerdà

ANUNCIS I EDICTES

Vocal 1:
Titular: Sr. Ramon Miñambres Rebés, Ajuntament de la Seu d’Urgell, Secretaria,
designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
Suplent: Sra. Anna Maria Trias Oliver, Departament d’Interior, DG de la Policia a la Seu
d’Urgell, designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

Vuitè.- Amb la publicació d’aquesta resolució es considera realitzada l’oportuna
notificació a les persones interessades.
Novè.- Aquest Decret s’ha d’inscriure al llibre Registre obert a aquest efecte, i del
mateix se n’ha de donar compte al Ple en la propera sessió que faci.
Així ho mano i signo.
Cosa que es fa pública per a general coneixement.
Vila de Llívia, 1 de juny de 2018
Document signat electrònicament
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Setè.- Convocar al tribunal qualificador el dia 18 de juny a les 8.30 hores del
matí a les oficines de l’Ajuntament de Llívia.

