RESOLUCIÓ D’ALCALDIA NÚM. 48/2015. ESMENA DEL DIA PER LA
CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL I DE FIXACIÓ DE LA DATA, HORA I LLOC D’INICI
DE LES PROVES PER LA SELECCIÓ DE SECRETARI INTERVENTOR INTERÍ DE
L’AGRUPACIÓ DE MUNICIPIS DE DUESAIGÜES I L’ARGENTERA.
Atès que per Resolució d’alcaldia número 46/2015, de data 6 de juliol de 2015 es va
aprovar la llista provisional d’ admesos i exclosos, la constitució del tribunal i la data i
hora de les proves per la selecció de secretari interventor interí de l’agrupació de
municipis de Duesaigües i l’Argentera, pel dia 22 de juliol al mati.
Atès que s’ha rebut per part de Governació una comunicació que per motius sanitaris
no hi podran assistir el dia 22, s’ha proposat modificar la data i ajornar-la pel dia 23 en
el mateix horari, que si podran assistir-hi,
En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, RESOLC:
Primer. Modificar la data de constitució del tribunal qualificador pel dia 23 de juliol de
2015 a les 9;00 hores a l’ajuntament de Duesaigües. El mateix dia 23 de juliol de
2015 a les 12:00 hores es convoca als aspirants a la realització de la fase
d’entrevista personal a l’ajuntament de Duesaigües, acompanyant document
identificatiu (DNI).
L’actuació dels aspirants en les proves que no es puguin realitzar conjuntament
s’iniciarà amb l’aspirant el primer cognom del qual comenci per la lletra A, i es
continuarà per ordre alfabètic.
Segon. Aquesta anunci i els anuncis successius es publicaran al tauler d’anuncis i a la
plana web de la corporació.
tercer. Notificar aquesta resolució als membres del Tribunal perquè en prenguin
coneixement i procedir a la seva publicació en el tauler d’anuncis de la corporació i a la
plana web de l’Ajuntament, la qual cosa substitueix la notificació personal als
interessats tal i com es desprèn de l’art. 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
L’alcalde,
Josep Llebaria Nolla
Duesaigües, 13 de juliol de 2015
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