
DECRET D’ALCALDIA

Atès que la junta de Govern Local, en sessió del dia 19 de febrer de 2018, va 
aprovar les bases i la convocatòria del procés de selecció per proveir un lloc de 
treball d’administratiu/va en règim de laboral mitjançant el sistema de concurs 
oposició lliure de l’Ajuntament de Llívia .

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

Vista  la  presentació  d’instàncies  per  part  dels  aspirants  i  analitzada  la 
documentació aportada.

Atès el que determina la base 5 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.

Vista la impossibilitat d’assistència dels vocal 2 de l’Ajuntament de Puigcerdà el 
dia establert en el Decret 2018-0100 d’11 d’abril de 2018

A la vista de tot això,

RESOLC:

Primer.- Designar com a vocal del tribunal qualificador en substitució dels vocal 
2: 
Titular: Montserrat Tor Betriu. Cap del servei de Recursos Humans de l’ Ajuntament de 
Puigcerdà i 
Suplent: Gloria Agulló Martínez  del servei de Recursos Humans de l’ Ajuntament de 
Puigcerdà 
al senyors
Titular: Juan B. Parera Suriñach Secretari Interventor de l’Ajuntament de Bellver de 
Cerdanya
Suplent: Xavier Porta i Pous Arquitecte Municipal de l’Ajuntament de Llívia.

Segon.-  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.
Vila de Llívia, 14 de maig de 2018
Document signat electrònicament
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