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ANUNCI

-

Objecte de la convocatòria: Provisió de dos llocs de treball en règim de
funcionari interí de dues places de vigilants municipals.
Procés selectiu: concurs-oposició
Edicte bases i convocatòria: BOP número 72 de 12 d’abril de 2017

1.- ORDRE DELS ASPIRANTS

REGISTRE
D’ENTRADA
AJUNTAMENT
2679

RESULTAT

25/04/2017

2756

26,41

19/04/2017

2647

25,21

20/04/2017

2682

19,82

Elia Masso i Tamayo
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DATA ENTRADA
SOL·LICITUD
AJUNTAMENT
20/04/2017

26,71

2.- DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR: tots els aprovats hauran de presentar la
següent documentació en el termini màxim de 20 dies naturals, finalitzant el
termini el dia 7 d’agost de 2017.

1.- Certificat de naixement, expedit pel Registre corresponent.
2.- Declaració responsable de no trobar-se inhabilitat per l’exercici de càrrecs públic
i de no haver estat separat mitjançant expedient disciplinari, del servei de
l’Administració Pública.
3.- Certificat negatiu del Registre de Penats i Rebles referit a la data d’acabament
de les proves selectives.
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4.- Declaració de no trobar-se sotmès a alguna de les causes d’incompatibilitat
previstes a la llei 53/1984 de 26 de novembre , d’incompatibilitats del personal al
Servei de les Administracions públiques.
5.- Declaració jurada de no trobar-se incurs en causa d’incapacitat.
Èlia Massó i Tamayo
Secretària del Tribunal
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