NOTIFICACIÓ
L’Alcalde-president ha emès Decret 19/2019, de 27 de juny, amb el tenor literal següent:
“Atès que ha expirat el termini de presentació de sol·licituds d’admissió per a la constitució d’una borsa de
treball per cobrir les vacants de personal de la llar d’infants municipal.
Ateses les bases de la convocatòria aprovades junt amb la convocatòria en Junta de Govern Local de data 21 de
juny de 2019.
De conformitat amb les bases de la convocatòria aprovades junt amb la convocatòria i de conformitat amb
l’article 20 del Reial Decret 364/1995, de 10 de març, pel qual s’aprova el Reglament General d’ingrés de Personal al
Servei de l’administració General de l’Estat i de Provisió de Llocs de Treball i Promoció Professional dels Funcionaris Civils
de l’Administració General de l’Estat, i l’article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local, RESOLC:
PRIMER. Aprovar la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos següent:
RELACIÓ D’ASPIRANTS ADMESOS BORSA DE TREBALL LLAR INFANTS 2019:
ADMESOS
COGNOMS
AMORÓS ALMOLDA
BARREÑADA ESPINOLA
CALDÚ ARAGONÈS
MIGUEL MARTÍ
OLIVERA PARRA
SABATÉ GUERRERO
TEIGELL GISPERT

NOM
ARIADNA
MERCEDES
LAURA
GRISELDA
INGRID
MARÍA
MONTSERRAT

DNI
39XXXX96R
39XXXX78X
39XXXX75A
39XXXX95E
39XXXX73Q
39XXXX91S
39XXXX04Z

NIVEL
CATALÀ
SI
SI
SI
SI
SI

SEGON. Al no existir aspirants exclosos no cal establir el termini de cinc dies naturals, a partir de la publicació
d’aquest anunci en el tauler d’anuncis municipal i la pàgina web de l’Ajuntament per formular reclamacions o esmenar
els defectes que hagin motivat la seva exclusió podent convocar-se a les aspirants per la realització de la prova prevista
a les bases.
TERCER. Publicar la relació provisional d’admesos i exclosos en la pàgina web municipal i en el tauler d’anuncis
de l’Ajuntament fixant el dimecres dia 3 de juliol de 2019, a les 16:00 hores, per a la realització de la prova establerta a
les bases i l’ entrevista personal. “

La qual cosa li comunico als efectes escaients.
Alforja a 27 de juny de 2019.
La Secretària
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