Resolució d’Alcaldia 2021-0089 de 23 d’abril, de llista definitiva de persones
admeses i excloses, de convocatòria de constitució dels membres del Tribunal
qualificador i emplaçament de la prova de coneixements de llengua catalana,
dins del procés de selecció per a la contractació de dos auxiliars
administratius/ves de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament d’Artesa de
Segre,

«RESOLC

PRIMER. Declarar aprovada DEFINITIVAMENT la llista d’admesos en la seva
totalitat.
SEGON. Convocar als membres del Tribunal qualificador i fixar el dia, hora i lloc
que s’assenyala a continuació per a la seva constitució:

Membre
Presidenta
Vocal (EAPC)
Vocal
Secretària

Identitat
Montse Macià Nogués
Núria Datsira Colom
Marta Blanch Serralta
Mireia Olcina Puigdevall

Suplent d’EAPC: Maria Pilar Cuartero Torrentó
Suplent: Adela Maria Felecan
Suplent: Josefina Solans Guardiola

. 28 d’abril de 2021.
. 09:15 hores
. Ajuntament d’Artesa de Segre: plaça Ajuntament, 3 d’Artesa de Segre.

TERCER. Convocar als membres del tribunal i als/les aspirants no exempts a
realitzar la prova de català, detallats a continuació, i fixar dia, hora i lloc per la
realització de la prova de coneixements de llengua catalana:

Identitat aspirant
48088044N

Exempció de prova de
català
No exempt
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ANUNCI

47679673Y
78103599S
38130190P
78097976G
44971261M
71092548P
43398306C

No exempt
No exempt
No exempt
No exempt
No exempt
No exempt
No exempt

. 28 d’abril de 2021.
. 09:30 hores.
. Edifici municipal «Cubbtural»: carrer València, cantonada plaça Ajuntament
d’Artesa de Segre.

QUART. Resta pendent de data l’entrevista personal.

CINQUÈ. Comunicar als aspirants que una vegada el Tribunal tingui les
qualificacions de la prova de coneixement de llengua catalana, es publicaran a la
seu electrònica d'aquest Ajuntament [http://artesadesegre.eadministracio.cat] i en el
Tauler d'anuncis.

SISÈ. Notificar aquesta resolució a través de la seu electrònica d'aquest Ajuntament
[http://artesadesegre.eadministracio.cat] i en el Tauler d'anuncis.

L’Alcalde.
Artesa de Segre, document signat electrònicament.
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SETÈ. Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió Plenària.»

