Per Decret de l’Alcaldia número 1007 de data 17.07.2020 s’ha aprovat la relació
definitiva d’aspirants admesos/es i exclosos/es del procés selectiu per la creació d’una
borsa de treball de personal encarregat de manteniment i enllumenat una vegada
finalitzat el període de reclamacions.
Tal i com es va publicar en l’anunci de la llista provisional d’admesos, exclosos,
composició del tribunal i data de celebració de les proves, es convoca als aspirants pel
proper dia 21 de juliol a les 09:00 hores a la Sala de Plens de l’Ajuntament per realitzar
la prova.
El text íntegre de la part dispositiva de la resolució és el següent:
“Primer.- Declarar admès al Sr. David Moreno Oliva, amb DNI ***7451**, al Sr. Carles
Guardia Ubric, amb DNI ***4142** i al Sr. Josep Peraire Amella, amb DNI ***5625**, per
aportació de la documentació requerida.
Segon.- Declarar exempt de la prova de català al Sr. Ramon Brucart Sánchez, amb DNI
***6019** per acreditar dins de termini el nivell de català exigit a les bases reguladores
de la convocatòria mitjançant registre d’entrada 2020-E-RC-4622 de data 09.07.2020.
Tercer.- Aprovar la relació definitiva d’aspirants admesos/es i exclosos/es del procés
selectiu per la creació d’una borsa d’encarregats de manteniment i enllumenat segons
el següent detall:
Aspirants admesos/es:
Cognoms i Nom
Casas Pujol, Moises
Brucart Sanchez, Ramon
Garrido Roldan, Jose Maria
Oliva Moreno, David
Guardia Ubric, Carles
Peraire Amella, Josep

DNI
***5412**
***6019**
***8518**
***7451**
***4142**
***5625**

Prova de català
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt

Aspirants exclosos/es:
Cap
Quart.- Exposar al públic el corresponent anunci dels aspirants admesos/es i
exclosos/es, mitjançant publicació al tauler d’anuncis i a la seu electrònica, als efectes
de notificació als interessats de conformitat amb el que preveu l’article 45.1 b) de la llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions
Públiques.
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Àdria Mazcuñán Claret (1 de 1)
Alcaldessa
Data Signatura: 18/07/2020
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ANUNCI

Cinquè.- Declarar que,
-

L’acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat
separadament.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret.”

Àdria Mazcuñan Claret
L’Alcaldessa
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