
ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

ANUNCI sobre convocatòria del procés selectiu, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, per a la
creació d'una borsa de treball per cobrir necessitats temporals de personal de la categoria d'agent interí de
temporada que es produeixin durant un període de dos anys.

Per acord de la JGL de 18 de febrer de 2020 (JGL2020000007), es va aprovar la convocatòria i les bases
específiques del procés selectiu mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, per a la creació d'una borsa de
treball per cobrir necessitats temporals de personal de la categoria d'agent interí de temporada, que es
produeixin durant un període de dos anys.

Les bases del procés selectiu es van publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 40 de data 27 de
febrer de 2020.

El termini per a la presentació de les sol·licituds de participació en aquest procés de selecció és de 20 dies
hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

Les successives publicacions dels actes de tràmit d'aquesta convocatòria (llistes d'aspirants admesos i exclosos,
data de les proves de selecció, resolucions del tribunal qualificador i resultats definitius) es publicaran
exclusivament tauler electrònic, disponible a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
(http://ciutada.guixols.cat/), i aquesta publicació tindrà els efectes de la notificació.

La qual cosa es fa pública a efectes de notificació tot informant que contra aquest acte administratiu, les
persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció contenciosa
administrativa, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació o publicació, sens
perjudici del recurs potestatiu de reposició que es pot interposar en el termini d'un mes des de la data de
notificació o publicació de l'acte o resolució davant la presidència de la corporació o de l'autoritat en qui hagi
delegat.

Es fa pública la convocatòria de conformitat amb l'article 95.3 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.

 

Sant Feliu de Guíxols, 28 de febrer de 2020

 

Carles Motas i López

Alcalde

 

(20.063.024)

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8081 - 10.3.20201/1 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-20063024-2020

http://ciutada.guixols.cat/



