
 

Expedient núm.: 45/2018
Assumpte: Aprovació de la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos, composició 
del  tribunal  i  citació  per  a  la  primera  prova  de  la  convocatòria  per  a  la  provissió, 
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  cobrir  les  necessitats  de  nomenaments  de  funcionaris  interins  de 
l’esmentada categoria, que es puguin produir en el termini de tres anys

DECRET D'ALCALDIA  
 

La Junta de Govern de l’Ajuntament de Flix, en sessió celebrada el dia 23 de gener de 
2018 va aprovar les bases que han de regir la  provisió, 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  cobrir  les 
necessitats de nomenaments de funcionaris interins de l’esmentada categoria, que es 
puguin produir en el termini de tres anys a partir de la resolució d'aquest procediment

Per Decret d’aquesta Alcaldia número.: 2018-0073, de 17 de maig de 2018, (esmenat 
pel  Decret  número:  2018-0075,  de 18  de maig),  es va aprovar  la  llista provisional 
d'admesos i exclosos de la convocatòria. 

Vist que ha finalitzat el termini de presentació de reclamacions a la llista provisional  
d'aspirants i  atès que no s’han presentat al·legacions pels aspirants exclosos de la 
convocatòria.
 
De  conformitat  amb  les  bases  de  la  convocatòria  aprovades  juntament  amb  la 
convocatòria per acord de Junta de Govern de l’Ajuntament de Flix de data 23 de 
gener de 2018, i en virtut de l'article l'article 20 del Reglament General d'Ingrés del 
Personal al Servei de l'Administració General de l'Estat i de Provisió de Llocs de treball 
i Promoció Professional dels Funcionaris Civils de l'Administració General de l'Estat 
aprovat pel Reial decret 364/1995, de 10 de març, i l'article 21.1.g) de la Llei 7/1985, 
de 2 d'abril, de Bases del Règim Local,
 
En ús de les atribucions conferides a aquesta Alcaldia, per la legislació de règim local, 
RESOLC 
 
PRIMER.- Aprovar  de  forma  definitiva  la  següent  relació  d'aspirants  admesos  i 
exclosos de la convocatòria de referenciada,

RELACIÓ D'ASPIRANTS ADMESOS:

 



 

ULTIMES TRES XIFRES DEL DNI
405K
019C
687R
066B
310R
115E
585R
955E
351P
553R
170N
714V
378D
376Y
085H
390K
252E
391Y
708P
989D
991K
060V
761F
920X
918X

 
EXCLOSOS  :

ULTIMES TRES XIFRES DEL DNI
916W
350Q

SEGON.- La composició del Tribunal qualificador és la següent:
 

a) President: 

- El Sr. Sr. Josep Viñado Pujol, Cap dels Serveis Municipals com a titular, 
i  el  Sr.  Arturo González Benet,  secretari  interventor de la Corporació 
com a suplent.

b) Vocals:

 



 

- La Sra. Carmen Cuenca Medina, secretaria interventora del SAM, com 
a titular i  el  Sr.  Xavier Salvadó Vives, secretari  interventor del SAM, 
com a suplent.

- El Sr.  José Miguel Jiménez-Castillejo Arriazu, secretari interventor del 
SAM, com a titular, i el Sr. Jordi Monrós Gárate, secretari interventor del 
SAM com a suplent

c) Secretari: 

- El Sr. Arturo González Benet, secretari interventor de la Corporació com 
a titular i la Sra. Margarita Llauradó Aribau, Tècnica de Secretaria de la 
Corporació com a suplent.

TERCER.- Citar els aspirants que tot seguit es detallen, pel proper dimarts dia 26 de 
juny de 2018, a les 10 hores al Centre d'Empreses de Flix, Carrer Tallers, 2, per tal de 
realitzar la prova de català.

ULTIMES TRES XIFRES DEL DNI
310R
378D
376Y
390K
252E
708P
989D

QUART.- La realització del primer exercici començarà el dia 3 de juliol de 2018, a les 
10 hores, a la seu del CENTRE D’EMPRESES DE FLIX, carrer Taller, 2, 43750- FLIX.

CINQUÈ.- Publicar  en  la  pàgina  web  de  l’Ajuntament  de  Flix, 
(http://www.flix.cat/concurs-oposicio-lliure-una-placa-de-funcionariaria-interina-categori
a-auxiliar-administratiu-grup-c2/),  així  com 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, el Sr. Marc Mur Bagés, Alcalde-president.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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