AJUNTAMENT D’ALBONS
(Baix Empordà)
Plaça del Poble, 1. 17136 ALBONS.
Tel: 972.78.80.05. Fax: 972.788.526

EDICTE CONVOCATORIA
RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA (36/19)
Referència: Aprovació admesos a proves selectives de personal Brigada Jove 2019

Joan Hostench i Doñabeitia, Alcalde de l’Ajuntament d’Albons, comarca del Baix
Empordà, en ús de les seves atribucions i a la vista de la documentació presentada, ha
dictat la resolució següent:
En el procés de selecció mitjançant concurs oposició per cobrir la plaça de personal de
brigada, inclòs en el projecte Brigada Jove de l’Ajuntament d’Albons, convocat per
acord del Ple de data 11 de març de 2019 i publicat a la pàgina web municipal,
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)
NFB
965-S
XSW
944-A
JPC
253-T
AMM
785-W
GCF
300-X
Aspirants exclosos
MRB

250-D

Motiu
Haver participat en edicions anteriors
(excloent segons la Base 3.3)

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.
S’assenyala la data en què han de tenir lloc el procediment de selecció per al dia 29 de
maig de 2019 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
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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.
Albons, 21 de maig de 2019
L’Alcalde
Joan Hostench Doñabeitia

