PAERIA DE CERVERA

RESOLUCIÓ D'ALCALDIA 435/2015
Identificació expedient: selecció urgent d'un tècnic mitjà bibliotecari per la biblioteca Comarcal Josep Finestres de Cervera.
Fets:
La Junta de Govern Local reunida en data 3 de novembre de 2015 va aprovar la convocatòria urgent per a la contractació
d'un tècnic mitjà bibliotecari per a la biblioteca comarcal Josep Finestres de Cervera, per un període de 6 mesos.
En la web de la Paeria de Cervera, e-tauler es va publicar la convocatòria on fixava un termini de presentació de sol·licituds
fins el 11/11/2015.
Fonaments de dret
L'article 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals,
el qual estableix l'emissió de la llista d'admesos i exclosos una vegada acabat el termini de presentació d'instàncies, i
l'apartat D de la convocatòria.
Per tant, resolc:
Primer.- Aprovar provisionalment la següent llista d'admesos i exclosos per participar en la convocatòria, on s'identifica als
aspirants amb els quatre últims dígits del DNI i la lletra:
ADMESOS
4418 M
6400 E
9079 M

Compleix requisits
Compleix requisits
Compleix requisits

EXCLOSOS
7516 G
7914 J
4774 T

No disposa titulació requerida
No disposa titulació requerida
No disposa titulació requerida

Segon.- Fer pública la composició del tribunal de selecció :
President Vocals Secretari-

Magda Camps Farran, tècnica de personal
Sara Vendrell Anglarill, Directora de la biblioteca Josep Finestres
Elisenda Valls Jové, tècnic mitjà bibliotecari
Margarida Riu Casajuana, tècnica administració general, amb veu i sense vot

Tercer.- Convocar als membres del tribunal i als aspirants admesos, el dimecres 18 de novembre a les 12.00 hores a la
biblioteca Comarcal Josep Finestres ( Pg. Jaume Balmes, s/n), a fi de realitzar l'entrevista personal.
Cervera, 12 de novembre de 2015
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