ANUNCI DE L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA EN RELACIÓ AL PROCÉS SELECTIU
PER CONSTITUIR UNA BORSA DE TREBALL D’AUXILIAR ADMINISTRATIU
PERSONAL LABORAL TEMPORAL, GRUP PROFESSIONAL C2, PER CONCURS
DE VALORACIÓ DE MÈRITS. NÚM. EXP.: 2019/292.
En data 30 d’abril de 2019 s’ha adoptat el Decret de l’Alcaldia núm. 2019/144 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 personal laboral temporal, grup
professional C2, per concurs de valoració de mèrits, segons convocatòria aprovada per
la Junta de Govern Local, en sessió de data 22 de març de 2019.
A continuació es fa pública la part resolutiva del Decret esmentat anteriorment:
RESOLC:
PRIMER.- Aprovar de forma definitiva la següent relació d’aspirants admesos i exclosos
de la convocatòria referenciada.
Relació definitiva d’aspirants admesos:
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****7823K
****7683C
****3501H *
****0292A
****7092D
****1484F
****6964M
****6689C
****0630G
****7032E
****5476N
****3605E
****7562J *
****2991L *
****9769N
****8813Z
****6794L
****8044H
****1017S
****4811Z
****9110C
****8068M
****9653C
****2799M *
****9259Z
****7320J
****1546V
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(*) Ha de realitzar la prova de nivell C de català.
Relació 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.
2n.Titular: Marion Van Elk, designat per l’Escola d’Administració Pública de la Generalitat
de Catalunya.
Suplent: Raquel Manchón Pau, designat de l’Escola d’Administració Pública de la
Generalitat de Catalunya.
Secretari:
- Joan Rallo Ventura, funcionari de l’Ajuntament de l’Aldea.
TERCER- La prova de coneixements de llengua catalana tindrà lloc el dia 2 de maig de
2019, a les 09:00 h., a l’Ajuntament de L’Aldea, Av. Catalunya s/n.
QUART.- Convocar pel proper dia 3 de maig de 2019 a les 9:00 h., a l’Ajuntament de
l’Aldea, als membres de l’òrgan de selecció per realitzar l’entrevista, i a tots els aspirants
que hagin acreditat el nivell C de català o, hagin aprovat la prova de coneixements de
català.
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CINQUÈ.- Notificar la present Resolució als membres del tribunal i publicar-la al tauler
d’edictes i al Portal de Transparència de la Corporació.
SISÈ.- 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
Daniel Andreu i Falcó
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