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Decret de l'Alcaldia
Expedient núm.: 45/2018
Assumpte:  Procés  de  selecció,  mitjançant  concurs-oposició  lliure,  d’una  plaça  de 
funcionari/ària  interí/na,  categoria: auxiliar administratiu,  grup c2, pertanyent  a l’escala 
d’administració general, subescala, auxiliar, vacant en la plantilla d’aquest ajuntament i 
constitució  d’una  borsa  de  treball  per  a  cobrir  necessitats  temporals  de  personal  de 
l’esmentada categoria 
 

DECRET DE L'ALCALDIA D'APROVACIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL

Expirat  el  termini  de  presentació  de  sol·licituds d'admissió  en  les proves de selecció 
personal per a la cobertura de la plaça següent:
 

- Auxiliar  administratiu,  Grup  C2,  pertanyent  a  l’escala  d’administració  general, 
subescala, auxiliar.

De  conformitat  amb  les  bases  de  la  convocatòria  aprovades  juntament  amb  la 
convocatòria en virtut d’acord de Junta de Govern de data 23 de gener de 2018, i de 
conformitat amb 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 la següent relació provisional d'aspirants admesos i exclosos:
 
RELACIÓ D'ASPIRANTS ADMESOS:

ULTIMES TRES XIFRES DEL DNI

405K
019C
687R
066B
310R
115E
585R
955E
351P
553R
170N
714V
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ULTIMES TRES XIFRES DEL DNI

378D
376Y
085H
390K
252E
391Y
708P
989D
941K
060V
761F
920X
918X

 
EXCLOSOS  :

ULTIMES TRES XIFRES DEL DNI MOTIU

916W Manca acreditació de la titulació necessària

350Q
No tenir  la nacionalitat  espanyola i  no pertànyer 
a un país amb Conveni signat de lliure circulació 
de treballadors.

 
SEGON. Els aspirants exclosos disposen d'un termini  de deu dies hàbils,  a  partir  de 
l’endemà de la publicació d'aquest anunci en el tauler d’anuncis de la Corporació i en la 
seu electrònica, per a formular reclamacions o esmenar els defectes que hagin motivat la 
seva exclusió.
 
TERCER. Publicar la relació provisional d'admesos i exclosos en el  taulell d'anuncis de 
l'Ajuntament i al web municipal ( https://www.flix.cat).

Ho mana i signa, el Sr. Marc Mur Bagés, alcalde-president.
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