AJUNTAMENT DE FLIX

AVÍS

Segons el que disposa la Base 6ª de la convocatòria d'una plaça de funcionari interí, arquitecte,
Grup de Classificació A, Subgrup A1, de l'escala d'administració especial, subescala tècnica de
l'Ajuntament de Flix, s'adverteix als aspirants que per a la realització del cas pràctic, segons
indicacions de la unitat d'arquitectura del SAM que els ha elaborat, caldrà que portin un
escalímetre 1:200 o regle de mesurar i calculadora.
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Ajuntament de Flix
Resolució de l'Alcaldia
Expedient núm.: 28/2017
Assumpte: Bases convocatòria Funcionari interí arquitecte municipal. Jornada parcial
Procediment: Convocatòria i proves de selecció de personal funcionari per concurs
oposició
Data d'iniciació: 3 / d’abril / 2017

RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA D'APROVACIÓ DE LA LLISTA DEFINITIVA
D'ADMESOS I EXCLOSOS
Vista la Resolució de l'Alcaldia núm. 2017-0057 de data 24 / de maig / 2017, per la
qual s'aprova la llista provisional d'admesos i exclosos de la convocatòria en relació
amb les proves de selecció de personal de 1 plaça vacants en la plantilla municipal.
Finalitzat el termini de presentació de reclamacions a la llista provisional d'aspirants,
sense que s’hagin presentat al·legacions pels aspirants exclosos de la convocatòria.
De conformitat amb les bases de la convocatòria aprovades juntament amb la
convocatòria en la Resolució de l'Alcaldia núm. de data 21 / d’abril / 2017, i en virtut de
l'article 78 del Reglament del personal al servei de les entitats locals, aprovat pel
Decret 214/1990, de 30 de juliol, i de l'article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de
bases del règim local,
RESOLC
PRIMER. Aprovar de forma definitiva la següent relació d'aspirants admesos i exclosos
de la convocatòria esmentada:
RELACIÓ D'ASPIRANTS ADMESOS:
3 últimes xifres NIF
547G
986V
865W
295P
121S
584E
618Q
063Y
RELACIÓ D'ASPIRANTS EXCLOSOS:
3 últimes xifres NIF
062P
SEGON. La composició del tribunal qualificador és la següent:





President: Sr. Jaume Mutlló Pàmies.
Vocal: Sr. Albert Jené Pla.
Vocal: Sr.Antoni Serret Masià.
Secretari: Arturo González Benet.
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TERCER. La realització de la prova de coneixements de llengua catalana començarà
el dia 27 de juny a la sala de Plens de l’Ajuntament a les 9:00 hores, per als següents
aspirants que no han acreditat la tinença del nivell C1 de català:
3 últimes xifres NIF
986V
584E
QUART.- La prova de coneixements consistent en dos exercicis es durà a terme a les
11:00 a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Flix , havent de presentar els aspirants la
documentació identificativa.
CINQUÈ. Publicar en la pàgina web de l’Ajuntament i en el tauler d’anuncis de
l'Ajuntament, la llista definitiva dels aspirants admesos i exclosos, als efectes oportuns,
així com la designació del tribunal i la data de convocatòria per al primer exercici.
Ho mana i signa Alcalde, Marc Mur Bagés, a Flix, del què, com a Secretari en dono fe.
Signatura: Marc Mur Bagés,
Alcalde,
Document signat electrònicament
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