AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA

DECRET DE L’ALCALDIA
Assumpte: Provisió per concurs intern d’un lloc de treball d’administratiu amb
caràcter provisional a l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Mollerussa.
Relació provisional de sol·licituds admeses i excloses
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per participar a la provisió per concurs
intern d’un lloc de treball d’administratiu amb caràcter provisional a l’àrea d’Esports de
l’Ajuntament de Mollerussa, es fa pública la relació de sol·licituds presentades admeses i
excloses següent:
RELACIÓ DE SOL·LICITUDS PRESENTADES:
Registre
10215
10630
10718
10768
10824

Inicials
BGE
RPA
SMS
PPE
CMJ

ASPIRANTS ADMESOS
Núm.
2
3
5

Registre
10630
10718
10824

Inicials
RPA
SMS
CMJ

ASPIRANTS EXCLOSOS:

Antoni Garcia Jiménez
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Núm.
1
2
3
4
5

Núm. Registre
1
10215

Inicials
BGE

4

PPE

10768

Motius de l’exclusió
Falta acreditar coneixement de nivell
C1 de llengua catalana
No compleix els requisits de l’apartat 2
de les bases de la convocatòria

Es concedeix un termini que finalitza el dia 27 de novembre de 2018 a les 14 hores per a
esmenes i reclamacions. Les al·legacions presentades es resoldran per l’òrgan competent i es
publicaran a la pàgina web corporativa.
Transcorregut aquest termini sense que s'hagi dictat resolució, les al·legacions s'entenen
desestimades. Si no es presenten al·legacions la llista de persones admeses i excloses es
considerarà definitivament aprovada i no caldrà publicar-la de nou.
COMPOSICIÓ DEL TRIBUNAL

14/11/2018 ALCALDE

L’òrgan de selecció estarà format pels membres següents:
President
Jordi Aymerich Balagueró. Coordinador de l’Àrea d’esports
Vocal
Xavier Garrofé Pastoret. Tècnic de l’Àrea d’Ensenyament
Secretària
M. Teresa Areny Aiguabella, Àrea de Gestió de Personal. Actuarà amb veu i
vot.
Ho mana i signa l’alcalde davant meu, el secretari, que en dono fe.
Mollerussa, novembre de 2018

Marc Solsona Aixala
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