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 2 de maig de 2019 s’ha adoptat el Decret de l’Alcaldia núm. 2019/148 referent
a l’aprovació provisional 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.
Els que tinguin interès en presentar al·legacions respecte la llista aprovada
provisionalment poden fer-ho fins el dia 16 de maig de 2019 fins a les 14:00 h,
seguidament es publicarà la llista definitiva d’admesos i exclosos.
A continuació es fa pública la part resolutiva del Decret esmentat anteriorment:
“Primer.- Aprovar provisionalment la següent relació d’aspirants admesos i exclosos:
RELACIÓ D’ASPIRANTS ADMESOS

DNI
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****5933T
****0292A
****7092D
****0393N
****6964M
****6689C
****0630G
****6477J
****5476N
****0020S
****9769N
****0141Z
****2491R
****8044H
****1679L *
****9110C
****9653C
****2799M *
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RELACIÓ D’ASPIRANTS EXCLOSOS
DNI
****2551P (1)
Motiu exclusió:
(1)

No aporta la titulació exigida

Segon.- Concedir un termini de 10 dies hàbils, a partir del següent a la publicació de
l’anunci d’aquesta resolució en el Taulell d’Edictes de l’Ajuntament i al Portal de
Transparència, per a presentar les al·legacions que es creguin escaients. En cas de no
presentar-se al·legacions en el termini indicat, aquesta llista s’entendrà elevada
automàticament a definitiva.
Tercer.- Publicar la present resolució al tauler d’edictes de l’Ajuntament i al Portal de
Transparència.”
L’Alcalde-President
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