
ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

ANUNCI sobre convocatòria i les bases específiques que han de regular el procés de selecció per cobrir
definitivament dues places d'auxiliar administratiu/iva en torn lliure en execució de l'oferta pública de 2017 i
creació d'una borsa de treball per a cobrir necessitats temporals, que es produeixin durant un període de
dos anys.

Per Decret d'alcaldia (2019AJ07002803) de data 5 de juliol de 2019, s'ha aprovat la convocatòria i les bases
específiques que han de regular el procés de selecció per cobrir definitivament dues places d'auxiliar
administratiu/va en torn lliure en execució de la oferta pública del 2017 i creació d'una borsa de treball per a
cobrir necessitats temporals, que es produeixin durant un període de dos anys.

Les bases del procés selectiu s'han publicat al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 133 de data 11 de
juliol de 2019.

El termini per a la presentació de les sol·licituds de participació en aquest procés de selecció és de 20 dies
hàbils comptats a partir del dia següent a 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 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, 9 de juliol de 2019

 

Carles Motas i López

Alcalde
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