Ajuntament d’Alpens

ANUNCI

De l’Ajuntament d’Alpens, sobre provisió d’una borsa de personal per a un lloc de
treball de dinamitzador/a de gent gran a l’Ajuntament d’Alpens.
De conformitat amb la resolució de l’alcaldessa-presidenta de l’Ajuntament d’Alpens,
de data 27 de febrer de 2019, a continuació es dóna publicitat del contingut de la part
dispositiva de l’esmentada resolució:
“Primer.- Aprovar la llista d’aspirants admesos i exclosos al procés selectiu per proveir
una borsa de personal per a un lloc de treball de dinamitzador/a de gent gran a
l’Ajuntament d’Alpens.
Aspirants admesos/es:
Ordre
Registre
1 1-2019-000075-1
2 1-2019-000112-1
3 1-2019-000119-1
4 1-2019-000122-2
5 1-2019-000130-1

Data
06/02/19
18/02/19
20/02/19
20/02/19
22/02/19

DNI
44005506C
46964214P
47845792L
39392043N
47845338W

Aspirants exclosos/es: Cap
Segon.- Exposar al públic al tauler d’edictes electrònic i al web de la corporació la llista
d’aspirants admesos i exclosos, concedint un termini de deu dies hàbils per a
presentar-hi esmenes i/o reclamacions.
Tercer.- Elevar aquesta llista provisional a definitiva, sense necessitat d'una nova
publicació, si en el termini de 10 dies establert no s'hi presenten reclamacions.
Quart.- Nomenar el tribunal qualificador que estarà integrat pels membres següents:
Titulars:
President: Lluís Bosoms Icart, funcionari de l’Ajuntament d’Alpens.
Vocal 1: M. Dolors Niubò Portís, funcionària de l’Ajuntament d’Alpens, que també
actuarà de secretària del tribunal.
Vocal 2: Vanessa Martín Puga, tècnica de promoció econòmica del Consorci del
Lluçanès.
Suplents:
No se’n nomenen. En cas de no poder constituir el tribunal el dia indicat, es posposarà
per un altre dia que s’anunciaria oportunament.
Cinquè.- Disposar que el tribunal qualificador es constitueixi el dia 21 de març de 2019
a les 09’00 hores a l’Ajuntament d’Alpens (Plaça Major, 15 d’Alpens) per a iniciar el
procés de selecció.
Sisè.- Donar compte d’aquesta resolució al ple de l’Ajuntament.”
Alpens, 27 de febrer de 2019
Montse Barniol Carcasona, alcaldessa
Plaça Major, 15 08587
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