AJUNTAMENT DE PUIG-REIG

EN JOSEP MARIA ALTARRIBA
L’AJUNTAMENT DE PUIG-REIG

I

ROCA,

ALCALDE-PRESIDENT

DE

Vistes les bases reguladores del procés selectiu per una plaça de personal laboral
temporal a temps parcial, administratiu de serveis socials de l’Ajuntament de Puigreig, vinculat al contracte programa 2020 i a divuit hores i mitja a la setmana, que
diu en el seu article 6:

6.2. Paral·lelament a la resolució prevista en el punt anterior, l’Ajuntament indicarà la
data, hora i lloc de realització de prova i detallarà els noms de les persones que
formaran part de l’òrgan de selecció.
6.3. Una vegada iniciat el procés selectiu, els anuncis de la realització de les proves
restants es publicaran al tauler d’anuncis i a la pàgina web de l’Ajuntament.
6.4. Els errors materials, de fet i aritmètics en la publicació de les resolucions i
anuncis es poden esmenar en qualsevol moment del procés.
DECRETO

DECRET

DOLORS OBRADORS BADIA (2 de 2)
SECRETÀRIA INTERVENTORA ACCTAL I TRESORERA
Data Signatura: 31/01/2020
HASH: 09c5fe3ff0e8eff8d0bc1819cc98ea03

6.1. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la presidència de la Corporació
o autoritat delegada aprovarà, mitjançant Resolució, la llista provisional de persones
admeses i excloses. La resolució, amb les llistes completes i certificades, es
publicarà a la pàgina web i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

Número: 2020-0008 Data: 31/01/2020

6. Admissió de les persones aspirants i inici de les proves:

PRIMER: Aprovar la relació d’ admesos i exclosos:
ADMESOS
A.T., C
.....591V
C.P., S
.....470E
M.R., M
.....929G
R.A., A
.....639Y
R.M., R
.....369M
S.F., M
.....970J
S.P., A.....773G
T.E., L
.....418W
EXCLOSOS:
G.B., A

.....311E → No presenta currículum
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Pau Casals, 1
Tel. 93 838 00 00 - Fax: 93 838 13 02
08692 – PUIG-REIG

AJUNTAMENT DE PUIG-REIG
Pau Casals, 1
Tel. 93 838 00 00 - Fax: 93 838 13 02
08692 – PUIG-REIG

SEGON: Es concedeix un termini de 5 dies naturals per a possibles reclamacions,
al·legacions o esmenes de sol·licituds, que, en cas d'haver-les, seran resoltes en un
termini màxim dels 20 dies següents a la finalització del termini per a la presentació.
Transcorregut aquest termini sense que s'hagi dictat resolució, les al·legacions
s'entendran desestimades.
TERCER: Designar el següent tribunal qualificador:
Presidència:
Guadalupe Ignacio Cirera.

DECRET

Suplents:
Pilar Pey Vilanova
Isabel Garcia Medialdea
QUART: DATA DE LES PROVES:
Dia 14 de febrer de 2020 en els següents horaris:
ENTREVISTA:
A.T., C
.....591V............................9:00 h.
C.P., S
.....470E............................9:10 h.
M.R., M
.....929G............................9:20 h.
R.A., A
.....639Y.............................9:30 h.
R.M., R
.....369M.......................... 9:40 h.
S.F., M
.....970J........................... 9:50 h.
S.P., A.....773G..........................10:00 h.
T.E., L
.....418W..........................10:10 h.
PROVA PRÀCTICA: 14 de febrer de 2020 a les 10:30 h.
LLOC: OFICINES DE L’AJUNTAMENT.
La qual cosa decreto i signo a Puig-reig, document signat digitalment al marge.
L’alcalde

La secretària acctal.
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Secretari/a:
Dolors Obradors Badia

Número: 2020-0008 Data: 31/01/2020

Vocal:
Gemma Mujal Sole.

