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Anunci de publicació de la llista definitiva d’admesos i exclosos al procés de selecció de 
personal per a la constitució d’una borsa de treball de personal de neteja

 

 

En compliment de les bases específiques que han de regir les proves de selecció de personal  
per a la constitució d’una borsa de treball de personal de neteja, publicades al BOP de Lleida 
Número 223 de data 19/11/2018 i en el DOGC Número 7753 de data 22/11/2018, així com 
també al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a l’eTauler, per Decret d’Alcaldia Núm. 24 de data 11 
de febrer de 2019, s’ha resolt el següent:

PRIMER. Aprovar la següent relació definitiva de persones admeses i excloses per participar 
en el procés de selecció  per a la constitució d’una borsa de treball de neteja:

RELACIÓ DE PERSONES ASPIRANTS ADMESES:

NOM I COGNOMS QUATRE DARRERS NÚMEROS 
DEL DNI I LLETRA

PROVA DE CATALÀ

1 MARIA CARMEN 
SEGARRA FARRE

5587M EXEMPTA

 

EXCLOSES:

NOM I COGNOMS QUATRE DARRERS NÚMEROS 
DEL DNI I LLETRA

PROVA DE CATALÀ

 

SEGON. Vistes les propostes de membres realitzades pels Organismes corresponents que han 
de formar part del Tribunal que realitzarà la selecció, designar com a membres del Tribunal que  
han de jutjar, si s’escau, les corresponents proves i, que han de qualificar el procés selectiu a:

 

Membre Identitat

President Sra. Maria del Mar Ribe Ventura, designada per la DGAL

Suplent Sr. Josep M. Profitós Güil, designada per la DGAL 

Vocal Sra. Marta Ciurana Moragues, designada per l’EAPC

Suplent Sra. Marina Feliu Malfeito, designada per l’EAPC

Vocal Sra. Dolors Ortega Pérez, designat per l’EAPC

Suplent Sra. Maria Josep Hernandez Artigas, designada per l’EAPC

Secretari Sra. Sonia Montpeat Rosauro, secretària de la Corporació

Suplent Qui designi la Corporació, si s’escau

Els  membres  del  Tribunal  es  poden abstenir  i  els  aspirants  poden recusar-los  si  concorre 
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alguna de les circumstàncies previstes en els article 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic (LRJSP). 

TERCER. Notificar aquesta resolució als membres designats perquè en prenguin coneixement i 
procedir a la seua publicació a la web municipal de la Corporació a través de l’eTAuler i al tauler 
d’anuncis oficials de l’Ajuntament.

QUART. Convocar el Tribunal per a la seva constitució, el dia 15 de febrer de 2019, a les 9.00  
hores  a  la  Sala  de  Plens  de l’Ajuntament  de  Montgai,  Plaça  Prat  de  la  Riba,  16,  on,  les 
persones aspirants admeses, queden convocades per aquest mateix dia, per la realització de 
les proves específiques del procés de selecció a les 9.30 hores del matí, a la Sala de Plens de 
l’Ajuntament de Montgai, a la Plaça Prat de la Riba, 16 de Montgai: 

CINQUÈ. Publicar aquest Decret a l’eTauler i al Tauler d'anuncis de l’Ajuntament.

SISÈ. Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució en la propera sessió ordinària 
que tingui lloc per al seu coneixement.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement i efectes.

L’alcalde,

Jaume Gilabert i Torruella

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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