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Procediment: Selecció de personal Selecció de personal per concurs oposició
Data: 28/04/2018

ANUNCI
Es fa constar que en relació a l’expedient a dalt indicat s’ha procedit a dictar la resolució que es
transcriu a continuació:
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«Decret de l’Alcaldia
Motivació
En data 4 de gener de 2018 es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Girona les bases
i la convocatòria del procediment selectiu per a la provisió d'una plaça de caporal de la policia
local mitjançant el sistema de concurs oposició per promoció interna. Així mateix es va procedir a
la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 10 de gener de 2018, una
ressenya de les bases i convocatòria publicades.
Vista l’acta del Tribunal Qualificador de data 25 d’abril de 2018, mitjançant la qual es disposa que
no hi ha cap aspirant/a que hagi superat el procés de selecció, és procedent decretar la finalització
del mateix i deixar deserta la plaça.
La competència per a dictar aquesta resolució li correspon a l'alcalde, en virtut d'allò establert en
l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i l'article 53 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya, i facultat de forma expressa per la Junta de Govern Local de data 27
de desembre de 2017.
Disposició
L’alcalde resol:
Primer. Disposar la finalització del procés de selecció al no haver superat cap dels aspirants els
exercicis previstos en les bases reguladores del procés publicat en el Butlletí Oficial de la
Província de Girona de data 4 de gener de 2018 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de
data 10 de gener de 2018
Segon. Publicar anunci a la pàgina web municipal i en el tauler d’anuncis, donant compliment a
allò establert en les bases reguladores del procés de selecció objecte d’aquesta resolució, fent
avinent que els recursos procedents contra l’acte publicat es troben descrits en les pròpies bases
reguladores.»
El secretari,
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