ANUNCI DE L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA EN RELACIÓ AL PROCÉS SELECTIU
PER CONSTITUIR UNA BORSA DE TREBALL D’AUXILIAR ADMINISTRATIU
FUNCIONARI INTERÍ, GRUP PROFESSIONAL C2, PER CONCURS-OPOSICIÓ.
NÚM. EXP.: 2019/223.
En data 17 de maig de 2019 s’ha adoptat el Decret de l’Alcaldia núm. 2019/173
referent a l’aprovació definitiva de la llista d’aspirants admesos i exclosos en el procés
selectiu per constituir una Borsa de treball d’auxiliar administratiu/iva, escala
administració general, subescala auxiliar, categoria administrativa, grup C2, per cobrir
vacants, substitucions i qualsevol altre tipus de contingència temporal d’aquest grup
que es doni a l’Ajuntament de l’Aldea, segons convocatòria aprovada per la Junta de
Govern Local, en sessió de data 7 de març de 2019.
A continuació es fa pública la part resolutiva del Decret esmentat anteriorment:
RESOLC:
PRIMER.-

1.1 Estimar les al·legacions i/o subsanació de deficiències documentals
presentades per l’aspirant Elisabeth Lopez Piñol amb DNI ***2255** respecte
la llista provisional d’admesos i exclosos en el procés per constituir una borsa
d’aux. administratius mitjançant concurs-oposició.
1.2 En conseqüència, esmenar la llista aprovada inicialment amb les indicacions
que es detallen:
En la relació d’aspirants admesos s’ha d’incloure la següent persona:
LOPEZ PIÑOL ELISABETH

***2255**

SEGON.- Aprovar de forma definitiva la següent relació d’aspirants admesos i exclosos
de la convocatòria referenciada.
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RELACIÓ DEFINITIVA D’ASPIRANTS ADMESOS:
BENITO ESCUDIER, PAULA

***7593**

DOMPABLO SOLER, MARTA

***0029**

FERRANDO BLESAS, JULIA

***3709**

FONTANET CENTELLES, Mª PILAR

***2039**

FORTUÑO ACERO, SALOME

***2696**

FRANCH TOMAS, JULIA

***7668**

FRANCH TURON, IRENE

***2063**

JAIME PASTOR, DAVID

***0647**

LOPEZ PIÑOL ELISABETH

***2255**

MANERO ARTIMAÑA, NEUS

***2547**

MATAMOROS JUANI, MONICA

***2002**
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NAVARRO BALADA, MARIA

***5976**

PI PINTO, JENNIFER

***2014**

PONS MURIA, INGRID

***8249**

RAMOS CASTELLS, ARIADNA

***3804**

REALES VENTURA, MARC

***9167** (*)

SANCHO BELTRI, JOSEP

***5911**

SOLSONA MESEGUER, OSCAR

***9965**

TAFALLA DOMINGO, ANA MARIA

***0279** (*)

(*) Han de fer la prova de coneixements de llengua catalana
RELACIÓ DEFINITIVA D’ASPIRANTS EXCLOSOS:

No n’hi ha
SEGON.- Nomenar les persones següents que han de composar l’òrgan de selecció,
segons el previst en el punt setè de les bases:
Presidenta:
- Estefania Curto Zapater, secretària accidental de l’Ajuntament de L’Aldea.
Vocals:
1r.Vocal titular: Antoni Serret Masià, designat per la Diputació de Tarragona.
Vocal suplent: José Miguel Jiménez-Castillejo Arriazu, designat per la Diputació de
Tarragona.
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2n.Titular: Catalina Cordero González, designada per l’Escola d’Administració Pública de
la Generalitat de Catalunya.
Suplent: M. Pilar Gil Vives, designat de l’Escola d’Administració Pública de la Generalitat
de Catalunya.
Secretari:
- Mercedes Vallès Bertomeu, funcionària de l’Ajuntament de l’Aldea.
TERCER- La prova de coneixements de llengua catalana tindrà lloc el dia 22 de maig
de 2019, a les 09:00 h., a l’Ajuntament de L’Aldea, Av. Catalunya s/n.
QUART.- Convocar pel proper dia 23 de maig de 2019 a les 9:00 h., a l’Ajuntament de
l’Aldea, als membres de l’òrgan de selecció per realitzar la prova de concurs-oposició, i
a tots els aspirants que hagin acreditat el nivell C de català o, hagin aprovat la prova de
coneixements de català.
CINQUE.- Notificar aquesta resolució, en la part que afecta a la Sra. Elisabeth Lopez
Piñol amb DNI ***2255**.
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SISÈ.- Notificar la present Resolució als membres del tribunal i publicar-la al tauler
d’edictes i al Portal de Transparència de la Corporació.
SETÈ.- Contra aquesta resolució que és definitiva, es pot interposar potestativament
recurs de reposició davant de l’Alcalde, en el termini d’un mes, comptador a partir de
l’endemà de la seva publicació, o en el seu cas notificació, o bé directament recurs
contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptador des de l’endemà de la
data de la seva publicació, o en el seu cas notificació, davant la sala contenciosa
administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
L’Alcalde-President
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