Ajuntament de Forallac

Exp. 281/2021
Procediment: Aprovació provisional llista aspirants admesos i exclosos

Atès que el termini de presentació d’instàncies es portarà a terme en el termini
de 20 dies naturals a comptar de l’endemà de la darrera publicació de l’anunci
de la convocatòria.
Atès que l’esmentada convocatòria fou publicada a la web municipal i al BOP
de Girona Núm. 73 de 19/04/2021.
Atès que el termini de finalització de presentació de sol·licituds finalitzà el dia
10 de maig de 2021.
D’acord amb la convocatòria i les corresponents bases aprovades i de
conformitat amb el que disposen l’article 78 del Reglament del Personal al
Servei de les Entitats Locals aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, i
l’article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del
Règim Local,

Número: 2021-0365 Data: 13/05/2021

Vist que per Decret número 199 d’11/03/2021, l’Alcalde de la Corporació va
declarar la necessitat de contractar temporalment un/a auxiliar de suport a la
brigada en règim de personal laboral temporal dins del programa “Va de feina
2021- Brigada Jove” integrat dins del Pla Local de Joventut, aprovant la
convocatòria del corresponent procediment selectiu.

DECRET

RESOLC:
Primer.- Aprovar la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses
per al procés selectiu.
Persones aspirants admeses :
Registre Entrada
2021-E-RE-353
2021-E-RE-396

ASPIRANT
Arnau Torró Valentí
Marc Collado Vergés

Persones aspirants excloses: No hi ha persones excloses
Segon.- Designar els membres que a continuació s’esmenten per a integrar
l’òrgan seleccionador:
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Josep Sala Leal (1 de 1)
Alcalde
Data Signatura: 13/05/2021
HASH: e1a771f473a65c38dd3f55f7d96d50d8

DECRET DE L’ALCALDIA

Ajuntament de Forallac
President/a:
Titular: Àngela Sáez Torres, secretària interventora de la Corporació
Suplent: Maria Cairó Muñoz, secretària interventora de XALOC
Vocals: Titular: Josep Galceran Llenas, cap de brigada de la Corporació
Suplent: Anna Molinas Marcó, funcionària de la Corporació
Titular: Anabel Sancho Alcántara, tècnica de joventut del CCBM.
Suplent: Gemma Amiel Matller, tècnica de joventut del CCBM

Cinquè.- Notificar aquesta resolució als membres de l’òrgan seleccionador i
procedir a la seva publicació al tauler d’anuncis de la corporació i en la web
municipal.
Sisè.- Determinar que els anuncis successius es publicaran al tauler d’anuncis
de la corporació i en la web municipal, www.forallac.cat.

L’alcalde
Signat electrònicament
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Quart.- Convocar les persones aspirants admesos el dia 8 de juny de 2021, a
les 17:00 hores, a la sala d’actes de l’Ajuntament de Forallac, Parc de l’U
d’octubre de 2017, s/n, de Vulpellac-Forallac-, als efectes de realitzar la fase
entrevista del procés selectiu.

DECRET

Tercer.- Fixar la constitució de l’òrgan seleccionador d’aquest procés selectiu
per al dia 8 de juny de 2021, a les 17:00 hores, a la sala d’actes de
l’Ajuntament de Forallac, Parc de l’U d’octubre de 2017, s/n de Vulpellac
-Forallac. Els membres de l’òrgan seleccionador es poden abstenir i els
aspirants poden recusar-los d’acord amb els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015,
d’1 d’octubre , de règim jurídic del sector públic.
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Secretària/a: Actuarà de secretari/a un dels vocals

