PAERIA DE CERVERA

DECRET D'ALCALDIA NÚMERO 168/2018
Aprovació de la llista d’aspirants admesos i exclosos corresponent al procés per la creació d’una borsa
de treball de peons brigada municipal.
Per Decret d’Alcaldia número 148/2018 de data 10 de juliol de 2018 s’aprovà la convocatòria i les
bases que han de regir el procés per la creació d’una borsa de treball de peons brigada municipal.
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per prendre part en el procés i una vegada revisada la
documentació aportada, d’acord amb l’art. 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
reglament del personal al servei de les entitats locals.
En virtut de les facultats que em són conferides
RESOLC:
Primer.- Aprovar la llista d’aspirants admesos i exclosos del procés per la creació d’una borsa de treball
de peons brigada municipal.
RELACIÓ D’ADMESOS :
xxxxx046S
xxxxx308Y
xxxxx243N
xxxxx176H
xxxxx682F
xxxxx473E
xxxxx389J
xxxxx969Y
xxxxx012L
xxxxx603E
xxxxx862D
xxxxx455H
xxxxx764X
xxxxx836R

Es dona publicitat a la llista referida en la web i en el tauler d’anuncis de la Paeria.
Segon.- Nomenar els membres del Tribunal qualificador d’acord amb l’establert en les bases de la convocatòria:
President titular:

Magda Camps Farran, tècnica recursos humans de la Paeria
Adreça: Pl. Major 1, 25200 - Cervera
Telèfons 973 53 00 00- 973 53 00 25 – Fax 973 53 19 41
e-mail: secretaria@cerverapaeria.cat

PAERIA DE CERVERA
Vocals: Titular:
Titular:
Secretari:

Guillem Marsol Fontanet, personal brigada municipal de la Paeria.
Jordi Colell Guilemany , tècnic de la Paeria.
Actuarà de secretari un membre del tribunal

Tercer.- Es convoca als aspirants admesos que hagin de realitzar la prova teòrica tipus test d'acord amb la
base 6a de les bases, el dijous 2 d’agost de 2018 a les 10.00 hores al CEI de Cervera ( Avinguda del
Segrià, 6, Nau B de Cervera). Seguidament a la prova teòrica, es realitzaran les entrevistes personals.
Quart.- La publicació d’aquesta Resolució i l’exposició de la llista als llocs que s’indiquen en l’apartat 1,
substitueixen la notificació a les persones interessades, de conformitat amb el que disposa l’article 59.6 b) de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Contra la present resolució, que és definitiva, les persones interessades poden interposar recurs potestatiu de reposició dins
el termini d’un mes comptat des de l’endemà de la seva publicació, o interposar directament recurs contenciós administratiu
davant els Jutjats contenciosos administratius en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la seva
publicació.

Cervera, 31 de juliol de 2018

El Paer en Cap en funcions

Davant meu
La Secretària

Joan Prat González

Neus Roura Serra
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