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En data d'avui l'alcaldessa presidenta ha dictat el següent:

«DECRET D’ALCALDIA 

Per Resolució de l’Alcaldia numero 756 de data 14 de desembre de 2017 s’han aprovat la llista definitiva

d’aspirants admesos i exclosos i la data i el lloc de les proves que composen el procés selectiu de places

borsa de treball de tècnic informàtic, així com el tribunal per a dur a terme les proves i que es transcriu a

continuació:

«Primer – Avocar aquest acte en concret, la competència delegada a la junta de Govern Local segons

Decret 172 de 129 de juliol de 2015, la qual es va donar compte en sessió plenària de data 23 de juny

de 2015.

Segon – Aprovar la llista definitiva d’aspirants d’admesos i exclosos.

ASPIRANTS ADMESOS: 

RE Cognoms Nom DNI

3552 Ga. Ma. La. *****386A

ASPIRANTS EXCLOSOS: 

RE Cognoms Nom DNI Motiu

3604 Br. Ar. Nu. *****304X Manca de titulació requerida o equivalència

3619 Sa. Me. Mi. An. *****583K Manca de titulació requerida o equivalència

Tercer. – Designar el següent tribunal per a dur a terme les proves de selecció dels aspirants a la borsa

de treball de tècnic informàtic:

President:

Titular: Sandra Pinos Martinez, Secretaria de l’Ajuntament d’Anglès.

Suplent: Leonor Martinez Lacambra, Interventora acumulada de l’Ajuntament.
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Vocals:

Vocals: David Padilla Bascuña, funcionari de la Diputació de Girona.

Suplent: Sergi Arroyo Rodriguez, funcionari de la Diputació de Girona.

Titular: Eugenia Iglesias Berini, TAG Ajuntament d’Anglès.

Suplent: Montserrat Costa Coll, tresorera de l’Ajuntament d’Anglès.

Secretaria del tribunal

Titular: Sandra Vila Llapart, funcionaria de l’Ajuntament d’Anglès.

Suplent: Dolors Juventench Bosch, funcionaria de l’Ajuntament d’Anglès.

Quart. – Convocar als membres del tribunal el proper dia 16 de gener de 2018 a les 9 hores a l’edifici de

l’Ajuntament d’Anglès per la celebració de les proves que componen el procés selectiu.

Cinquè.- Convocar els/les aspirants admesos el proper dia  16 de gener de 2018 a les 10:00 hores, a

l’edifici  de l’ajuntament d'Anglès (Carrer  d’avall,  31 – Anglès),  per a la celebració de les proves que

componen el procés selectiu.

Sisè. – Publicar Edicte amb el contingut de la present resolució al e-tauler i a la web de l’Ajuntament.

Setè. – Notificar la present resolució als membres del tribunal.»

La qual cosa es fa pública pel seu coneixement i efectes.

Anglès, 14 de desembre de 201

L’Alcaldessa,

Àstrid Desset Desset
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