ANUNCI
D’acord amb el previst a les bases de la convocatòria per a la creació d’una
bossa de treball per a cobrir mitjançant concurs-oposició i amb caràcter
temporal la plaça de Tècnic/a delineant, aprovades per acord de Junta de Govern
Local en sessió de data 7 de novembre de 2019, es fa públic que en data 10 de
desembre de 2019 l’Alcaldia ha adoptat el Decret Núm. 2019/417, el qual transcrit
literalment, diu el següent:
“L’anunci de la convocatòria i les bases íntegres d’aquesta han estat publicades a la
pàgina web de l’Ajuntament de l’Aldea i al Portal de Transparència, des del dia 7 de
novembre de 2019 i que el termini de presentació de sol·licituds va finalitzar el 21 de
novembre de 2019.
En data 22 de novembre de 2019 s’adoptà el Decret de l’Alcaldia núm. 2019/417 pel
qual s’aprovava la llista provisional de persones admeses i excloses de la convocatòria
esmentada i es va publicar al tauler d’edictes de l’Ajuntament i a la seu electrònica de
l’Ajuntament de L’Aldea.
En data 9 de desembre de 2019 va finalitzar el termini de presentació de reclamacions
i/o subsanacions a la llista provisional de persones aspirants.
Dintre de termini no s’ha presentat al·legacions a la llista provisional de persones
admeses i excloses.
De conformitat amb les bases de la convocatòria aprovades junt amb la convocatòria
per acord de la Junta de Govern Local de data 7 de novembre de 2019, i d’acord amb
el que estableixen l’article 78 del Decret 214/90, de 30 de juliol pel qual s’aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals, i de l’article 21.1.g) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local,
RESOLC:
PRIMER.- Aprovar de forma definitiva la següent relació de persones admeses i
excloses de la convocatòria referenciada.
10/12/2019 ALCALDE-PRESIDENT

RELACIÓ DE PERSONES ADMESES
COGNOMS I NOM

DNI

Curto Aragonés, Núria
Escribà Blanch, Juan José
Forcadell Morales, Alfons
López Daufí, Immaculada
Múria Gimeno, Roser
Pons Espinach, Marc
Tormo Soriano, Clara

***0512**
***0943**
***2745**
***3512**
***2143**
***2299**
***7467**

NIVELL C1 DE
CATALÀ

Acredita
Acredita
Acredita
Acredita
Acredita
Acredita
Acredita
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COGNOMS I NOM

Solé Vila, Núria

DNI

NIVELL C1 DE CATALÀ

***8679** No acredita

Motius d’exclusió

(1), (2), (3)

(1): No aporta fotocòpia compulsada de la titulació
(2): No aporta el carnet de conduir B
(3): No aporta Fotocòpia de la documentació acreditativa de l’exempció de pagament dels drets
d’examen / Justificant acreditatiu del pagament de la taxa de drets d’examen

SEGON.- Nomenar les persones següents que han de composar l’òrgan de selecció,
segons el previst en el punt sisè de les bases:
President:
Titular: Sr. Joan Rallo Ventura, Secretari Accidental de l’Ajuntament de L’Aldea.
Suplent: Sr. Ramon Noche Arnau, Secretari Accidental de l’Ajuntament d’Amposta.
Vocals:
1r.Titular: Sr. Oriol Forgas Jorquera, Arquitecte Tècnic del Consell Comarcal del Baix
Ebre.
Suplent: Sra. Estefania Curto Zapater, Administrativa de l’Ajuntament de L’Aldea.
2n.Titular: Sra. Susana Vallès Reventós, Enginyera Tècnica en Topografia de
l’Ajuntament d’Amposta.
Suplent: Sr. Albert Compte Jornet, Enginyer Tècnic de la Diputació de Tarragona.
3r.Titular: Sr. Gerard Curto Salvadó, designat per l’Escola d’Administració Pública de
Catalunya.
Suplent: Sr. Ferran Querol Trullen, designat per l’Escola d’Administració Pública de
Catalunya.
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10/12/2019 ALCALDE-PRESIDENT

Les funcions de secretari/a del tribunal les realitzarà algun/a dels/de les 3 vocals.
TERCER.- Convocar pel proper dia 16 de desembre de 2019, a les 10:00 h., a totes
les persones admeses, a l’Ajuntament de l’Aldea ubicat a l’Av. Catalunya s/n de
L’Aldea, per realitzar la prova de coneixements generals i específics d’acord amb les
bases de la convocatòria. El resultat de la prova es publicarà al tauler d’edictes i a la
seu electrònica de l’Ajuntament de L’Aldea.
QUART.- Publicar la present resolució al tauler d’edictes de l’Ajuntament i a la seu
electrònica de l’Ajuntament de L’Aldea.”
L’Alcalde-President
Xavier Royo i Franch
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