ANUNCI RELATIU AL PROCÉS SELECTIU PER CONSTITUIR UNA BORSA DE
TREBALL DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL. OFICIAL DE 1ºCONDUCTOR/A VEHICLE (BRIGADA) DE L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA –
CONCURS-OPOSICIÓ. TORN LLIURE. NÚM. EXP.: 2019/114.
De conformitat amb el previst en la base 6a de la convocatòria acordada per la Junta
de Govern Local en sessió de data 8 de març de 2019, relativa al procés selectiu per
constituir una borsa de treball de personal laboral temporal. oficial de 1º- conductor/a
vehicle (brigada), pel present anunci es fa públic que en data 8 de febrer de 2019 s’ha
adoptat el decret de l’Alcaldia núm. 2018/413, referent a l’aprovació de la llista
definitiva d’aspirants admesos i exclosos en relació al procés selectiu indicat, quina
part resolutiva transcrita literalment, en la part que interessa, diu:
“PRIMER.1.1 Incloure d’ofici en la llista definitiva d’aspirants admesos el Sr. amb DNI 5**0**30-V
pels motius indicats en la part expositiva d’aquesta resolució.
1.2 En conseqüència, esmenar la llista aprovada inicialment amb les indicacions que
es detallen:
En la relació d’aspirants admesos s’han d’incloure les següents persones:
5**0**30-V

SEGON.- Aprovar de forma definitiva la següent relació d’aspirants admesos i
exclosos de la convocatòria referenciada.
RELACIÓ DEFINTIVA D’ASPIRANTS ADMESOS:
5**0**30-V
*0***613-J
4*932***-B (*)
X**91**4Y (*)
(*) Han de fer la prova de coneixements de llengua catalana
RELACIÓ DEFINTIVA D’ASPIRANTS EXCLOSOS:
***20*59-R
4**2**04-J

TERCER.- Publicar la llista definitiva dels aspirants admesos a la seu electrònica de
l’Ajuntament de l’Aldea, als efectes del seu coneixement.
QUART.- Notificar aquesta resolució, en la part que els afecta al Sr. amb DNI
5**0**30-V.
CINQUÈ.- Contra aquesta resolució que és definitiva, es pot interposar
potestativament recurs de reposició davant de l’Alcalde, en el termini d’un mes,
comptador a partir de l’endemà de la seva publicació, o en el seu cas notificació, o bé
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directament recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptador
des de l’endemà de la data de la seva publicació, o en el seu cas notificació, davant la
sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.”
L’Alcalde-President
Daniel Andreu i Flacó
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