AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)

DECRET DE L’ALCALDIA
Assumpte. Borsa de treball de peó de serveis diversos-ampliació. Relació definitiva de
sol·licituds admeses i excloses.
Finalitzat el termini de presentació d’esmenes i al·legacions per formar part de la borsa de treball de
peó de serveis diversos-ampliació sense que s’hagi presentat cap al·legació al respecte i de
conformitat amb allò que s’estableixen les bases de la convocatòria, es fa pública la relació definitiva
de sol·licituds admeses i excloses següent:
RELACIÓ DE SOL·LICITUDS PRESENTADES:
COGNOMS I NOM
EL AZOUZI, MOULAYDRISS
GARCIA CEJUDO, JOSE M
CABELLO FAURE, ROSENDO
SEHLAOUI, HASSAN
PASU, IONEL
FERRER PUJOL, JOAN
08/03/2019 SECRETARI

SOL·LICITUDS ADMESES DEFINITIVAMENT
COGNOMS I NOM
DNI/NIE/PAS
GARCIA CEJUDO, JOSE M
****4197
CABELLO FAURE, ROSENDO
****2404
FERRER PUJOL, JOAN
****4152
SOL·LICITUDS EXCLOSES DEFINITIVAMENT
COGNOMS I NOM
DNI/NIE/PAS
EL AZOUZI, MOULAYDRISS
****1531
SEHLAOUI, HASSAN
****3542
PASU, IONEL
****1013
D’acord amb les facultats que em són conferides i el que estableixen les bases de la convocatòria
RESOLC

Antoni Garcia Jiménez
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DNI/NIE/PAS
****1531
****4197
****2404
****3542
****1013
****4152

Primer. Concloure el termini per a la presentació d’al·legacions de la Borsa de treball de peó de
serveis diversos-ampliació.
Segon. Aprovar amb caràcter definitiu la llista d’aspirants següent:
COGNOMS I NOM
GARCIA CEJUDO, JOSE M
CABELLO FAURE, ROSENDO
FERRER PUJOL, JOAN

DNI/NIE/PAS
****4197
****2404
****4152

Tercer. Convocar el tribunal qualificador el dia 21 de març a les 9.00 h a l’Ajuntament de
Mollerussa, tercera planta.

07/03/2019 ALCALDE

Quart. Convocar les persones aspirants el dia 21 de març a les 10.00 h a l’Ajuntament de
Mollerussa 3a. planta per realitzar la prova de coneixements de les funcions del lloc de treball.
Cinquè. La prova de llengua catalana es realitzarà el dia 22 de març a les 12.00 h a l’Ajuntament
de Mollerussa, tercera planta per a les persones aspirants que hagin superat la primera prova i no
hagin pogut acreditar el nivell de llengua catalana exigit a les bases de la convocatòria.
Sisè. Els resultat de les proves i tot allò que es derivi del procés de selecció es publicarà a la pàgina
web corporativa www.mollerussa.cat –ofertes de treball.
Ho mana i signa l’alcalde i jo, com a secretari, en dono fe.
El secretari

Marc Solsona Aixala
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L’alcalde
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