ANUNCI
D’acord amb el previst a les bases de la convocatòria per a la creació d’una
bossa de treball per a cobrir mitjançant oposició i amb caràcter temporal la plaça
de Tècnic/a d’Administració General (Àmbit Jurídic), aprovades per acord de
Junta de Govern Local en sessió de data 12 d’agost de 2019, es fa públic que en
data 10 de setembre de 2019 l’Alcaldia ha adoptat el Decret Núm. 2019/316, el
qual transcrit literalment, diu el següent:
“L’anunci de la convocatòria i les bases íntegres d’aquesta han estat publicades a la
pàgina web de l’Ajuntament de l’Aldea i al Portal de Transparència, des del dia 12
d’agost de 2019 i que el termini de presentació de sol·licituds va finalitzar el 27 d’agost
de 2019.
En data 28 d’agost de 2019 s’adoptà el Decret de l’Alcaldia núm. 2019/313 pel qual
s’aprovava la llista provisional de persones admeses i excloses de la convocatòria
esmentada i es va publicar al tauler d’edictes de l’Ajuntament i a la seu electrònica de
l’Ajuntament de L’Aldea.
En data 2 de setembre de 2019 va finalitzar el termini de presentació de reclamacions
i/o subsanacions a la llista provisional de persones aspirants.
Dintre de termini no s’ha presentat al·legacions a la llista provisional de persones
admeses i excloses.
De conformitat amb les bases de la convocatòria aprovades junt amb la convocatòria
per acord de la Junta de Govern Local de data 12 d’agost de 2019, i d’acord amb el
que estableixen l’article 78 del Decret 214/90, de 30 de juliol pel qual s’aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals, i de l’article 21.1.g) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local,
RESOLC:
PRIMER.- Aprovar de forma definitiva la següent relació d’aspirants admesos i
exclosos de la convocatòria referenciada.
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RELACIÓ DE PERSONES ADMESES
COGNOMS I NOM

DNI

Biosca Sancho, Míriam
Birdan Erhan, Alina
Calduch Moreno, Paula
Ferrando Blesas, Júlia
Fortuño Acero, Salomé
Gas Forés, Josep Jordi
Lluís Costes, Francesc
Montejo Sarias, Ivan
Noche Casanova, Roser
Simó Roig, Mª Jesús
Solé Jiménez, Jordi

***3603**
***8197**
***5763**
***3709**
***2696**
***1735**
***5775**
***3560**
***2853**
***0130**
***2009**

NIVELL C1 DE CATALÀ

NIVELL BÀSIC ACTIC

A
A
N/A
A
A
A
A
A
A
A
A

N/A
N/A
N/A
A
A
A
N/A
A
A
N/A
N/A
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(A): Acredita
(N/A): No Acredita
RELACIÓ DE PERSONES EXCLOSES
COGNOMS I NOM

DNI

Bertomeu Bertomeu, Mª José *

***2982**

NIVELL C1 DE CATALÀ

NIVELL BÀSIC ACTIC

A

N/A

(*) No aporta el model d’instància requerit al procés selectiu
SEGON.- Nomenar les persones següents que han de composar l’òrgan de selecció,
segons el previst en el punt sisè de les bases:
President:
Titular: Sr. Antoni Serret Masià, Secretari de la Diputació de Tarragona.
Suplent: Sr. Jose Miguel Jimenez-Castillejo Arriazu, designat per la Diputació de
Tarragona.
Vocals:
1r.Titular: Sra. Mª Belén Gilabert Labèrnia, Secretària de l’Ajuntament de Sant Carles de
la Ràpita.
Suplent: Sra. Isabel Verge Gilabert, Secretària de l’Ajuntament de Santa Bàrbara.
2n.Titular: Sra. Rosa Barceló Serrano, Secretària de l’Ajuntament d’Ulldecona
Suplent: Sra. Rosa Mª Solé Arrufat, Secretària del Consell Comarcal del Baix Ebre.
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3r.Titular: Sr. Josep Solanes Esquirol, designat per l’Escola d’Administració Pública de
Catalunya.
Suplent: Sra. Montserrat Barceló Morera, designada per l’Escola d’Administració
Pública de Catalunya.
Les funcions de secretari/a del tribunal les realitzarà algun/a dels/de les 3 vocals.
TERCER.- Convocar pel proper dia 16 de setembre de 2019, a les 09:00 h., al Saló
de Plens de l’Ajuntament de l’Aldea ubicat a l’Av. Catalunya s/n de L’Aldea, a aquelles
persones admeses que no han acreditat documentalment la seva condició d’exempts
per la realització de la prova de coneixement de llengua catalana, nivell C1, i als
efectes de realitzar dita prova, de conformitat amb allò previst en el punt 8.A.1 de les
bases de la convocatòria. El resultat de la prova es publicarà al tauler d’edictes i a la
seu electrònica de l’Ajuntament de L’Aldea.
QUART.- Les persones admeses al procés selectiu i les persones que hagin superat la
prova de nivell de català que no hagin acreditat el nivell bàsic de l’ACTIC, seran
convocades el dia 17 de setembre de 2019 a la realització de la prova de
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coneixements de competències en tecnologies de la informació i comunicació
exigit basada en els continguts ACTIC, que tindrà lloc a les 9:00 h., al Saló de
Plens de l’Ajuntament de l’Aldea ubicat a l’Av. Catalunya s/n, de conformitat amb allò
previst en el punt 8.A.2 de les bases de la convocatòria. El resultat de la prova es
publicarà al tauler d’edictes i a la seu electrònica de l’Ajuntament de L’Aldea.
CINQUÈ.- L’avaluació de coneixements (de caràcter obligatori i eliminatori), sobre el
temari proposat a les bases de la convocatòria del procés selectiu, es realitzarà el dia
18 de setembre de 2019, ales 9:00h., al Saló de Plens de l’Ajuntament ubicat a l’Av.
Catalunya s/n de L’Aldea, de conformitat amb allò previst en el punt 8.B de les bases
de la convocatòria. El resultat de la prova es publicarà al tauler d’edictes i a la seu
electrònica de l’Ajuntament de L’Aldea.
SISÈ.- Publicar la present resolució al tauler d’edictes de l’Ajuntament i a la seu
electrònica de l’Ajuntament de L’Aldea.”
L’Alcalde-President
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