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ANUNCI 
 
Pel qual es publica la llista provisional d’admesos i exclosos en el procés selectiu mitjançant concurs-oposició 
per a la provisió, amb caràcter interí i en règim de funcionari a temps parcial, del lloc de treball d’enginyer/a 
municipal de l’Esquirol. 
 
Per Resolució de l’Alcaldia núm. 085/2016, de 7 de juliol de 2016, s’ha aprovat la llista provisional d’admesos 
i exclosos del procés selectiu mitjançant concurs-oposició per a la provisió, amb caràcter interí i en règim de 
funcionari a temps parcial, del lloc de treball d’enginyer/a municipal de l’Esquirol. 
 
En compliment de l’establert per l’article 78 del Reglament de Personal al Servei dels Ens Locals de 
Catalunya, aprovat per Decret 214/1990, de 30 de juliol, es publica annexa la llista provisional d’admesos i 
d’exclosos. 
 
Els aspirants exclosos i els omesos per no figurar en la llista provisional d’admesos tenen un termini de 10 dies 
hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació del present edicte en el tauler d’anuncis municipal i al 
web municipal per formular reclamacions i fer esmenes.  
 
Transcorregut el termini fixat, es procedirà a aprovar la llista definitiva, el nomenament dels membres titulars i 
suplents del Tribunal de Selecció i es determinarà el lloc, la data i l'hora de començament de les proves i 
l'ordre d'actuació dels aspirants 
 
Contra aquesta resolució d’admesos i exclosos, que és un acte de tràmit, no hi caben recursos en via 
administrativa; però en el cas que esdevingui definitiva, es podrà interposar recurs contenciós administratiu 
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent al de la seva notificació i, alternativament i de forma potestativa, recurs de reposició davant el mateix 
òrgan que ha dictat l’acte, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació. 
 
L’Alcalde 
 
 
 
 
Àlex Montanyà i Rifà 
 
L’Esquirol, 7 de juliol de 2016 
 

ANNEX 
 

ADMESOS: 
 

Id Data i núm. de registre DNI Observacions 
1 20/05/2016 – 1272 .....526F Exempt prova de català 
2 02/06/2016 – 1368 .....103D Exempt prova de català 
3 06/06/2016 – 1442 .....811S Exempt prova de català 

 
EXCLOSOS: 

 
Cap. 
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