PAERIA DE CERVERA

RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚMERO 621/2016
Aprovació de la llista d’aspirants admesos i exclosos corresponent al procés selectiu d’un/a auxiliar
administratiu/va a jornada parcial del centre d’atenció turística de Cervera.
Per acord de la Junta de Govern Local de la Paeria de Cervera, reunida en sessió de data 23/08/2016,
es van aprovar les bases per a regir la selecció d’un/a auxiliar administratiu/va per cobrir les
necessitats del centre d’atenció turística de Cervera i creació d'una borsa de treball.
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per prendre part en el procés , 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 selectiu d’un/a auxiliar
administratiu/va a jornada parcial pel centre d’atenció turística de Cervera, que es relacionen a
continuació:
RELACIÓ D’ADMESOS :
78087581M
46754790E
78079049Y
39386004E
47111452T
78099492W
78102062L
54750541F
78092058C
52309743S
37282002Z

RELACIÓ D’EXCLOSOS : per no complir amb els requisits de les bases
46688476V
31511341A
47680950H
78102178C
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PAERIA DE CERVERA
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 :
Vocals:

Magda Camps Farran, tècnic recursos humans
Dolors Escudé Méndez, tècnic centre atenció turística
Esther Trilla Rossell, tècnic promoció econòmica

Tercer.- Es convoca als Admesos següents, per a la realització de l’entrevista personal, amb el dia i hores que
s’indica en l’edifici de la Paeria, Pl. Major, 1 de Cervera:

DIJOUS 29 DE SETEMBRE:
78087581M
46754790E
78079049Y
39386004E
47111452T
78099492W
78102062L
54750541F
78092058C
52309743S
37282002Z

A les 10.30 h
A les 10.40 h
A les 10.50 h
A les 11.00 h
A les 11.10 h
A les 11.20 h
A les 11.30 h
A les 11.40 h
A les 11.50 h
A les 12.00 h
A les 12.10 h

Quart.- La publicació d’aquesta Resolució i l’exposició de la llista als llocs que s’indiquen en l’apartat 2,
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, 23 de setembre de 2016

El Paer en Cap

Davant me
Secretària
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