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CERTIFICAT

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

436/2018

La junta de govern local

MARIA DEL ROCIO LLARAS MUZA, EN QUALITAT DE SECRETARI
D’AQUEST ÒRGAN,
CERTIFICO:
Que en la sessió celebrada el 9 / d’abril / 2018 s’adoptà l’acord següent:

Expedient: 436/2018
Procediment: Convocatòria i bases per Selecció de personal
Assumpte: Serveis de Temporada 2018 - TURISME
Document: Acord de Junta de Govern Local

ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL
Vist que en data 31 de març de 2018 la Sra. Helena López, treballadora amb contracte fix
discontinu d’aquest Ajuntament, presenta renuncia voluntària en que exposa la impossibilitat
de continuar treballant.
Vist que la Regidoria de Turisme estima convenient la contractació d’un/a informador/a turístic
per a Port Lligat durant la temporada d’estiu.
Vistes les bases que regeixen la convocatòria per a la provisió d’urgència, com a personal
laboral temporal de 2 auxiliars informadors per als serveis de temporada 2018, mitjançant el
procediment de concurs.

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres assistents, ACORDA:

PRIMER.- APROVAR les bases i la convocatòria per a la provisió d’urgència, com a personal
laboral temporal de 2 auxiliars informadors per als serveis de temporada 2018, mitjançant el
procediment de concurs.
SEGON.- PUBLICAR la convocatòria, juntament amb el text íntegre de les bases reguladores
de les proves selectives al BOP, al DOGC i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament. Així mateix
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MARIA DEL ROCIO LLARAS MUZA (2 de 2)
SECRETARIA-INTERVENTORA
Data Signatura: 13/04/2018
HASH: 1fb301e286dbdffb3aede82c0adadd97

Expedient 436/2018. APROVACIÓ BASES I CONVOCATÒRIA D'URGÈNCIA
2 INFORMADORS TURISME

estarà a disposició dels interessats a la seu electrònica d’aquest Ajuntament
TERCER.- ATORGAR termini de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la última publicació de
l’anunci de la convocatòria que es faci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en
Butlletí oficial de la província de Girona, per a la presentació de sol·licituds.

I perquè així hi consti als efectes de l'expedient, emeto el present certificat per ordre i
amb el vist i plau del Sr. Alcalde, amb l'excepció prevista en l'article 206 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre, s'expedeix la present.
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