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Expedient núm.: 96/2018
Resolució d'Alcaldia de número i data establerts al marge
Procediment: Convocatòria i proves de selecció de personal laboral interí/na per concurs

RESOLUCIÓ D'ALCALDIA APROVANT LA LLISTA PROVISIONAL

Expirat el termini de presentació de sol·licituds d'admissió per a les proves de selecció de
personal per a la contractació mitjançant concurs en règim de personal laboral interí/na, de

convocatòria en Resolució d'Alcaldia núm. 2018-0130 de data 21/03/2018, i de conformitat
Local, i 53 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat per
Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril,

RESOLC
PRIMER. Aprovar la següent relació provisional d'aspirants admesos i exclosos:
RELACIÓ D'ASPIRANTS ADMESOS:

— 7221N
— 5739W
EXCLOSOS:

— 9600M.
Causa: manca de la titulació acadèmica requerida en la base 3.e de la convocatòria.
EXCLOSOS INSCRITS A LA BORSA DE TREBALL:

— 5416G
— 5185B
— 5281S
— 2016Z
— 4282N
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L'alcalde
Data Signatura: 26/04/2018
HASH: 4f8cbe05727aa738c626108e1f275127

amb el que preveuen els articles 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim

Número : 2018-0190 Data : 25/04/2018

De conformitat amb les bases de la convocatòria aprovades juntament amb la

DECRET RESOLUCIO

la plaça d’oficial de brigada jardiner.

— 4872X
— 9099E
— 2082Z
Causa: no haver presentat la documentació en termini i forma exigida a les bases del
procés de selecció, punt 4.
SEGON. Els aspirants exclosos disposen d'un termini de deu dies, a partir de la publicació
d'aquest anunci a la seu electrònica de l’Ajuntament a l’apartat de informació pública de
l’Ajuntament (www.torrefarrera.cat) i al tauler d’edictes de la Corporació, per formular

a:
— President: Mar Closa Teruel
— Vocal: Marta Huguet Prunera
— Suplent: Laura Aparicio Cava
— Vocal: Dolors Ortega Pérez
— Suplent: M. Dolors Terés Cinca
— Vocal amb veu i sense vot: Ainhoa Baro Sanjuan

Número : 2018-0190 Data : 25/04/2018

TERCER. Designar com a membres del Tribunal que han de jutjar les proves corresponents
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reclamacions o esmenar els defectes que hagin motivat la seva exclusió.

CINQUÈ. Considerar que en suposat de què no es presentessin al·legacions en el termini
indicat, la llista esdevindrà en definitiva.
SISÉ.

Publicar

la

present

resolució

a

la

seu

electrònica

de

l’Ajuntament

(www.torrefarrera.cat) i al tauler d’edictes de la Corporació, d’acord amb el que preveu la
base 5 de les bases del concurs.
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QUART. Notificar aquesta Resolució als membres designats per al seu coneixement.

