AJUNTAMENT DE JUNEDA

Atès les bases que han de regir la selecció, mitjançant concurs-oposició, per promoció
interna d’una plaça de la subescala administrativa de l’escala d’Administració General de la
Corporació, amb caràcter laboral, segons publicació en el Butlletí Oficial de la Província
número 38 de data 22 de febrer de 2019.
Atès que s’ha de procedir a l’admissió d’aspirants, nomenament del tribunal i determinació
del lloc i inici de les proves a realitzar en aquest procés selectiu.

Aspirants admesos:
Núria Gilabert Castellarnau

* * * * 5227

Aspirants exclosos: Cap
Segon.- La composició del tribunal que haurà de valorar les proves del procés selectiu
estarà integrat pels membres següents:
President:
Titular: Josep Aixut Piñol
Suplent: Segundo Fèlix Ruiz Martínez
Vocals:
Titular: Raimunda Rosinach Mitjans
Suplent: Esther Torrent Pellicé
Titular: Mª Dolors Terés Cinca
Suplent: Maribel Filella Llopis
Secretari:
Titular: Montserrat Gelonch Pastor
Suplent: Carmel Aran Moyà
Tercer.- Les proves es realitzaran en les dependències de l’Ajuntament de Juneda, C/.
Major, 13, i s’iniciaran el dia 10 de juny de 2019 a les 9:00 hores, realitzant-se les proves
d’oposició. La fase de concurs es realitzarà actes seguit de la fase d’oposició L’ordre
d’actuació dels aspirants serà el mateix que el de la relació d’admesos.
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Primer.- Aprovar la relació d’admesos i exclosos per a les proves selectives, segons
s’indica a continuació:

Número : 2019-0054 Data : 08/05/2019

RESOLC:

DECRET

Antoni Villas Miranda (1 de 1)
Alcalde
Data Signatura: 08/05/2019
HASH: eafe99c912d17e330d0ec45e13f896c0

DECRET DE L’ALCALDIA

AJUNTAMENT DE JUNEDA

Quart.- Sotmetre aquest resolució a informació pública per un termini de deu dies a la seu
electrònica de l’Ajuntament als efectes de formular reclamacions, i publicar-la en el tauler
d’anuncis de la Corporació i la pàgina web municipal.
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