ANUNCI
Es fa públic que per Decret de la regidora delegada de Serveis Generals de data 20 de novembre
de 2015, en relació a la convocatòria per a la provisió, mitjançant concurs, del lloc de treball de
tècnic/a auxiliar de biblioteca, s’ha resolt el següent:
“Fets:
En virtut de les facultats que em confereix l’article 53.1.i) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, d’acord
amb l’art. 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, HE RESOLT:
Que finalitzat el termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria per a la provisió,
mitjançant concurs, del lloc de treball de tècnic/a auxiliar de biblioteca, i segons determina l’apartat
4t. de les bases, la llista de persones admeses i excloses és la següent:
ADMESES:
Cristina Poch Plana
EXCLOSES:
Cap
Es publicarà la present resolució en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament. Les persones aspirants
disposaran d’un termini de cinc dies a partir de l’endemà d’aquesta publicació o notificació de la
resolució per formular davant l’alcalde les reclamacions que creguin oportunes, adreçades a
esmenar els defectes que s’hagin pogut produir, o per adjuntar la documentació que es requereix a
la convocatòria, d’acord amb el que disposa l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, en
la nova redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener. Se’ls adverteix que, en cas que no
esmenin dins d’aquest termini el defecte a ells imputable que hagi motivat la seva exclusió, es
considera que desisteixen de la seva petició.
D’acord amb el que s’estableix a l’apartat 5è de les bases, la Comissió de valoració estarà
constituïda pels membres següents:
PRESIDENT/A:
Titular: Sra. Mònica Espinàs Martínez
Suplent: Sra. Débora Blanqué Díaz
VOCALS:
Titular: Sra. Ana María Fincias Villa
Suplent: Sr. Gabriel Blanco Pujol
SECRETARI/A:
Titular: Sra. Débora Blanqué Díaz
Suplent: Sra. Carolina León Ezpeleta
La realització del procediment de selecció, s’efectuarà de la manera següent:

GENEBEDI

CONCURS: El dia 1 de desembre de 2015, a les 9 hores. Aquesta prova es realitzarà a l’edifici
de l’Ajuntament, ubicat al carrer de Prat de la Riba, 1.

Núm. expedient: X2015004192
Codi de verificació electrònic: fc641a79-ebd8-40bf-8056-6ad9349d9216

Si voleu impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, heu d’interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de
dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan
que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.

El Masnou,
[Firma01-01]
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Secretari general
CPISR-1 C Gustavo Adolfo Roca Priante
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