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DECRET D’ALCALDIA NÚM. 232 DE 13 D’ABRIL DE 2018
Identificació de l’expedient
Aprovació de la Borsa treball de la categoria de tècnic/a en enginyeria de l’ajuntament d’Anglès.
Antecedents
1. Havent rebut l’acta del tribunal de data 12 d’abril de 2018, de les proves realitzades aquell mateix dia
amb la proposta de constitució de la borsa de treball per la cobertura de la plaça tècnic/a en enginyeria
de l’ajuntament d’Anglès a mitja jornada.
Resolució
Per tot això, en virtut de les atribucions que m'han estat legalment conferides
RESOLC:
PRIMER. - Avocar per aquest acte en concret la delegació de la competència conferida a la Junta de
Govern mitjançant Decret 172/2015, de 19 de juny i ratificar per Ple de data 23 de juny de 2015.
SEGON. - Aprovar la borsa de treball de tècnic/a en enginyeria de l’Ajuntament d’Anglès, que tindrà
vigència de 2 anys des de la data d’aquest decret, és a dir, fins el 13 d’Abril de 2020, d’acord amb les
bases de selecció aprovades per la Junta de Govern Local, en sessió extraordinària del dia 9 de
novembre de 2017, que és la següent:
Ordre
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*****678R

16,50

Tercer – Publicar Edicte amb el contingut de la present Resolució al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a
la web de la Corporació www.angles.cat.
Quart – Donar compte de la pressent resolució als representants legals dels treballadors.
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