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Anunci per BOPT exposició al públic llistat
provisional aspirants admesos i exclosos i
composició
inicial
membres
òrgan
qualificador procés selectiu una plaça oficial
primera brigada perfil maquinista

Localització de l'activitat

ANUNCI
AJUNTAMENT DE SALOU
Per decret del regidor delegat de Serveis Generals número 5557/2019 de 20 de novembre de
2019, s’ha dictat resolució aprovant la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos i la
composició inicial dels membres de l’òrgan qualificador del procés selectiu per a l’accés,
mitjançant concurs-oposició torn lliure, d’una plaça d’oficial de primera de la Brigada
Municipal amb perfil maquinista, de conformitat amb les bases específiques aprovades per
Junta de Govern Local en data 22 d’agost de 2019, per tal de sotmetre-ho a informació
pública durant un termini de 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació
d’aquest edicte al BOPT als efectes de possibles esmenes o recusacions dels membres de
l’òrgan qualificador.
Les llistes provisionals certificades completes dels aspirants admesos i exclosos i la
composició inicial dels membres de l’òrgan qualificador es troben exposades al Tauler
d’Anuncis de la plana web de la corporació, www.salou.cat. Per accedir-hi heu d’anar a
Oficina Virtual, Taulell d’Anuncis, buscar la convocatòria concreta i mostrar.
La llista provisional i la composició dels membres de l’òrgan qualificador, s’elevarà a
definitiva, sense necessitat de nou acord i de nova publicació si dins de l’indicat termini de
10 dies no es presenten reclamacions i/o recusacions. En el cas de reclamacions i/o
recusacions, es resoldran i s’exposaran al públic al mateix lloc que les llistes provisionals, en
el termini màxim d’un mes de la data de finiment del termini d’esmenes, sense necessitat de
nova publicació de l’anunci al Butlletí Oficial.
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