
                    AJUNTAMENT  DE  VILADAMAT
                    Plaça de la Vila, 1  17137 VILADAMAT
                    Tel. 972788082   
 

 DECRET D’ALCALDIA
 

Examinades les sol·licituds presentades per prendre part en el concurs
una plaça d’agutzil en règim laboral
núm. 220, de data 17/11/2017. 

 
Atès el que disposa 
 
HE RESOLT:  
 
Primer.- Aprovar la següent llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, 

que serà exposada al tauler d’anuncis de l’ajuntament i a la seva pàgina web
de realització de les entrevist

 
LLISTAT D’ADMESOS: TOTS
 
LLISTAT D’EXCLOSOS: CAP
 
D’acord amb el que es disposa al punt 

dies hàbils a comptar des de l’endemà de la seva publicació a la pàgina web 
presentació d’esmenes o reclamacions. 

 
Aquesta llista es considerarà aprovada definitivament si durant el període 

d’exposició pública  no es presenten reclamacions.
 
Segon.- Aprovar la composició del Tribunals que ha de valorar les 

presentades i realitzar les entrevistes, que es realitzaran el proper dilluns, 18 de 
desembre de 2017, a partir de les 18:00 hores:  

 
-  President: Josep Casas Genover, secretari interventor de l’ajuntament d’Albons

 
- Vocals:  Sandra Vergara, educadora ambiental de l’Àrea de Medi Ambient del 

Consell Comarcal de l’Alt Empordà
l’ajuntament de Ventalló
 

- Secretària: Marta Claret Ramírez, secretària de l’ajuntament de Viladamat
 

Tercer.- publicar la present resolució a la pàgina web de l
 
Viladamat, a onze de desembre de dos
 
L’alcalde,  
Robert  Sabater Costa

 

AJUNTAMENT  DE  VILADAMAT 
Plaça de la Vila, 1  17137 VILADAMAT 
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DECRET D’ALCALDIA 

Examinades les sol·licituds presentades per prendre part en el concurs
una plaça d’agutzil en règim laboral, convocat mitjançant Edicte publicat en el BOP 

/2017.  

 la Condició 5ª de les bases reguladores del procediment, 

Aprovar la següent llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, 
al tauler d’anuncis de l’ajuntament i a la seva pàgina web

vistes. 

LLISTAT D’ADMESOS: TOTS 

LLISTAT D’EXCLOSOS: CAP 

D’acord amb el que es disposa al punt cinquè de les bases, hi ha un termini de 
a comptar des de l’endemà de la seva publicació a la pàgina web 

presentació d’esmenes o reclamacions.  

Aquesta llista es considerarà aprovada definitivament si durant el període 
no es presenten reclamacions. 

Aprovar la composició del Tribunals que ha de valorar les 
ades i realitzar les entrevistes, que es realitzaran el proper dilluns, 18 de 

desembre de 2017, a partir de les 18:00 hores:   

Josep Casas Genover, secretari interventor de l’ajuntament d’Albons

Sandra Vergara, educadora ambiental de l’Àrea de Medi Ambient del 
Consell Comarcal de l’Alt Empordà i Josep Massó Boadella, agutzil de 

ajuntament de Ventalló 

Marta Claret Ramírez, secretària de l’ajuntament de Viladamat

car la present resolució a la pàgina web de l’ajuntament. 

Viladamat, a onze de desembre de dos mil disset.  

Costa 

Examinades les sol·licituds presentades per prendre part en el concurs per cobrir 
, convocat mitjançant Edicte publicat en el BOP 

reguladores del procediment,  

Aprovar la següent llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, 
al tauler d’anuncis de l’ajuntament i a la seva pàgina web fins el dia 

de les bases, hi ha un termini de 3 
a comptar des de l’endemà de la seva publicació a la pàgina web per a la 

Aquesta llista es considerarà aprovada definitivament si durant el període 

Aprovar la composició del Tribunals que ha de valorar les sol·licituds 
ades i realitzar les entrevistes, que es realitzaran el proper dilluns, 18 de 

Josep Casas Genover, secretari interventor de l’ajuntament d’Albons 

Sandra Vergara, educadora ambiental de l’Àrea de Medi Ambient del 
Josep Massó Boadella, agutzil de 

Marta Claret Ramírez, secretària de l’ajuntament de Viladamat  

ajuntament.  
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