Anunci. Relació d’admesos i exclosos en procés selectiu, composició del tribunal i
assenyalament de data d’inici de les proves en el procés selectiu per a la provisió d’una
plaça de personal laboral en règim temporal d’Agutzil encarregat dels serveis
municipals.
En el procés de selecció mitjançant concurs oposició per cobrir la plaça d’Agutzil
encarregat dels serveis municipals, convocat per l’acord del Ple de data 3 d’octubre de
2018 i publicat en el BOPG de 16 d’octubre de 2018, l’Alcalde, mitjançant Decret de
data 13 de novembre de 2018 ha disposat el següent: RESOLC:
1r. Aprovar el llistat provisional d’admesos i exclosos al procés selectiu objecte
d’aquesta convocatòria d’entre els aspirants que han presentat sol·licitud per prendre-hi
part.
Relació provisional d’aspirants admesos
Inicials Nom i cognom

DNI (3 últimes xifres)

F.A.F.
A.B.R.
D.B.R.
JM.I.T.
J.L.G
C.M.G.
M.P.B.
D.P.S.
F.E.B.
X.V.G.
C.V.H.

711-P
360-F
881-P
292-Q
023-R
093-K
799-Q
437-T
207-Q
927-Z
877-J

L’anterior relació se sotmet a informació pública a la pàgina web municipal
(www.albons.cat) i en el tauler d’anuncis, per tal que els interessats en puguin prendre
coneixement i formular, si escau, les al·legacions que creguin convenients i, en el seu
cas, presentar les esmenes i documentació que manqui en el termini de 3 dies hàbils. Si
durant aquest termini no s’ha presentat cap reclamació, la llista d’admesos i exclosos es
considerarà definitiva. En el cas de presentar-se’n, l’Alcaldia les haurà de resoldre en el
termini de 10 dies naturals següents a la finalització del termini per a la seva
presentació.
Així mateix, es fa pública la composició del Tribunal que haurà de qualificar les
esmentades proves selectives, a l’efecte que puguin ser objecte de recusació segons el
que preveu l’article 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del sector
públic, el qual serà format de la següent manera:
President: Titular: Josep Casas Genover, secretari municipal
Vocals.

1.- Titular: Gemma Figueras Vila. Suplent: Rocío Amparo González, ambdues
Tècniques de l’Àrea de Promoció Econòmica i Turisme del Consell Comarcal del Baix
Empordà
2.- Titular i suplent: Funcionaris designats per l’Escola d’Administració Pública de
Catalunya
Secretari/a: Marta Sala Segura, Tècnica de l’Àrea de Promoció Econòmica i Turisme
del Consell Comarcal del Baix Empordà
S’assenyala la data en què han de tenir lloc les proves selectives per al dia 29 de
novembre de 2018 a les 9.00 hores, a les dependències de l’Ajuntament d’Albons,
Plaça del Poble, 1.
2n. Determinar que els anuncis i comunicacions successius que es generin en aquest
procés es publiquin només al tauler d’anuncis i a la seu electrònica de la corporació. Les
notificacions personals que puguin derivar-se d’aquest procediment es faran a l’adreça
electrònica facilitada pels aspirants, mitjançant un sistema que en deixi constància de la
recepció o altrament en l’adreça de notificacions declarada a l’efecte.
3r. Notificar aquesta resolució als membres del Tribunal perquè en prenguin
coneixement i procedir a la seva inserció en el tauler d’anuncis de la corporació i a la
pàgina web municipal
Contra aquest decret, definitiu en via administrativa, es podrà interposar
alternativament: - Recurs de reposició potestatiu davant l’òrgan que ha dictat aquest acte
en el termini d’un mes, comptador a partir del dia següent al de la publicació d’aquesta
Resolució, d’acord amb el que estableix l’article 124 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques. - Recurs
contenciós administratiu, davant del Jutjat del Contenciós administratiu de la ciutat de
Girona, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent al de la
publicació d’aquesta notificació, d’acord amb els articles 8.1,25.1 i 46.1 de la Llei
29/1998, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Si s’opta per
interposar el recurs de reposició potestatiu, no es podrà interposar recurs contenciós
administratiu fins que aquell sigui resolt expressament, o s’hagi produït la seva
desestimació presumpta, en el termini d’un mes, a comptar des de la data de la seva
interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució, d’acord amb l’article 123.2 i
124.2 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques. En cas de desestimació presumpta, es pot interposar recurs
contenciós administratiu, en els termes establerts amb anterioritat, en el termini de sis
mesos a comptar des de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui
desestimat. No obstant això, es podrà interposar qualsevol altre recurs que es consideri
adient.
Albons, 13 de novembre de 2018
L’Alcalde, Joan Hostench Doñabeitia

